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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی تاﯾبەتە بە نەبەردﯾيەکانی کﯚبان
بەدەستيھ ناوە.

کە ر کخراوی کوردﯾپ دﯾا

لەم ليستەﯾەدا رەچاوی رﯾزبەندﯾی ئەلفوب ی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و ش وەزمانەکان.
تﯚمارەکان بەپ ی توانا و دەستکەوتنی زانياری ،پ ناسيان نووسراوە ،و نە ئەگەر دەستمان کەوتب ت خراوەتە
پاڵ تﯚمارەکەﯾەوە .ھەروەھا ھەر م تاداتاﯾەکی تری پ وﯾستيش وەک پاشکﯚ لەگەڵ تﯚمارەکاندا دانراون.
contact@kurdipedia.org

کوردﯾپ دﯾا ،سەرباری ئەم پەڕتووکە ،لە داھاتوودا ھەو ی ئەم بەرھەمانەی خوارەوەش دەدات:
ژمارەی وەشان
پەڕتووک
1
پەرتووکنامە
1
شەھيدنامە
1
ئەنفالنامە
1
نووسەرنامە
1
جاشنامە
1
شو ننامە
1
شو نەوارنامە
ب وکراوەنامە )ليستی گﯚﭬار ،رۆژنامە و ب وکراوەکان و 1
کەنا ەکانی ڕاگەﯾاندن(
1
ھونەرنامە
1
ر خکراونامە
1
چاالکواننامە
3
رووداونامە – چاپ کی نو يە بﯚ ھاوڕ نامە
1
براکوژﯾنامە
1
پەندنامە
1
و نەنامە
1
ناونامە
1
ژنکوژﯾنامە
1
زﯾندانينامە
1
وەرزشنامە
1
پ شمەرگەنامە
1
داعشنامە
1
کﯚبان نامە
و پ وﯾست
ﯾان ھەر )(...نامەﯾەکی تر کە بەباش
بزانر ت..
ت بينی :وەشانی ﯾەکەمی ئەم کوردﯾپ دﯾانامانە ،تاقيکردنەوەن!
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ئەم پەڕتووکە بەش وەﯾەکی ئﯚتﯚماتيکی لە بەرنامەﯾەکی کﯚمپيوتەرﯾی تاﯾبەت بە دەزگای کوردﯾپ دﯾاوە
ئافر ندراوە.

بەھيوای ئەوەی ئەم ليستەﯾە زۆرتر و پاکژتری بکەﯾن و بەزووترﯾن کات وەشان کی تر بخەﯾنە بەردەستی
ئ وەی بەڕ ز..
ھاوڕێ باخەوان
23/11/2014
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دەربارەی کوردﯾپ دﯾا
کوردﯾپ دﯾا ،پ ۆژەﯾەکە بﯚ کﯚکردنەوەی ھەر زانيارﯾيەکی پەﯾوەست بە کوردستان و کورد و بەھيواﯾە لە
پاشەڕۆژدا بب تە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بەھﯚﯾەوە بەئاسانی بزانر ت :ک  ،ک يە؟! و کوێ،
کو يە؟! و چی ،چييە؟!...
کوردﯾپ دﯾا وشەﯾەکی ل کدراوە و لە کوردی و پ دﯾا پ کھاتووە .وشەی پ دﯾا ،وشەی دووەمی وشەی
ل کدراوی گرﯾکيی ئەنسيکلﯚپ دﯾاﯾە )(enkyklia paideiaکە بەواتای ناسين ﯾان زانينی ﯾاخود زانيارﯾی
گشتی د ت .وشەی کوردﯾپ دﯾاش لەوەوە داتاشراوە و دەکر ت واتای کوردناسی ،کوردﯾناسی ﯾان
کوردزانين ﯾاخود زانيارﯾی کوردی بدات.

سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾا برﯾتييە لە:

ئەو تﯚمارانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لەن و ما پەڕەکانی ئنتەرن ت دەﯾدۆز تەوە و لە ﯾەک ک لە پﯚلەکانی
کوردﯾپ دﯾادا چ وپ ﯾدەکاتەوە و ھەند کجارﯾش ھەو ی گﯚڕﯾنی ر نووسە ھە ەکانی دەدر ت و بەش وەﯾەکی
ئەوەی دەستکارﯾی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکر ت .ھەر بابەت ک لە ھەر
دروست تﯚمارﯾدەکاتەوە ،بەب
ما پەڕ کەوە وەربگير ت ،وەک ئەمانەت کی زانستی ناوی ما پەڕەکە لە ليستی سەرچاوەکەدا تﯚماردەکر ت.
ئەو بابەتانەی کە ميوانانی کوردﯾپ دﯾا بﯚماندەن رن و لەڕ ی فﯚڕمی تﯚمارکردنی بابەت کەوە ئامادەﯾدەکەن.
ھەر بابەت ک لەالﯾەن ھەر ميوان کەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو ميوانە دەب تە سەرچاوەی ئەو بابەتە.
تکاﯾە ھەر کەس ک ناﯾەو ت ناوی لە ليستی سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾادا بب ت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تاﯾبەتييانەی کە بەدەست کوردﯾپ دﯾا دەگەن و پەﯾوەستن بە ژﯾان و کارنامەی ئەو کەسانەی کە
دەخوازن وەک بابەت ک ب نە ن و ئەم کوردﯾپ دﯾاﯾەوە.
ئەو بابەتانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لە دوو تو ی ب وکراوەکاندا ئامادەﯾدەکات و چ وپ ﯾدەکاتەوە و پﯚل نی
دەکات.
ئەو دﯾمانانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لەگەڵ کەسان کدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی نووسينەوەی
بيﯚگرافيی کەس ک ،شو ن ک ،ر کخراو ک ،ب وکراوەﯾەک ﯾان ھەر شت کی تری پەﯾوەست بە کوردستان و
کورد.
تەواوی بابەتەکانی پﯚلی ر کەوت و رووداو لە داتابەﯾسی ھاوڕ نامەوە وەرگيراوە ،ب وانە :ھاوڕ نامە بﯚ
م ژووى کوردستان و کورد – دانانی :ھاوڕێ باخەوان  -چاپی ﯾەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی سەردەم -
زنجيرە ) - (16چاپخانەی روون – سل مانى – .1999

ھەر تﯚمار ک ب تە ن و کورﯾدپ دﯾاوە ،بە ش وەﯾەک لە ش وەکان پەﯾوەندﯾی بە کوردستان و کوردستانييانەوە
ھەﯾە ،ھيچ بابەت ک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تﯚمار ناکر ت .لەو ت وانينەوە ھەند کجار ژﯾان و کارنامەی
کەس کی ناکورد دەبينيت ،ئەو کەسە ﯾان کوردناسە و خاوەنی باس کە لەسەر کورد ﯾان کوردستانييەکی
ناکورده ،ﯾاخود پەﯾوەندﯾی بەڕووداو کی کوردستانييەوە ھەﯾە.
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کوردﯾپ دﯾا ،ھيچ پەﯾوەندﯾيەکی بە وﯾکيپ دﯾا و ھەر ر کخراو کی ترەوە نييە ،پ ۆژەﯾەکی سەربەخﯚﯾە و
ئەرک کی تاﯾبەتيی ر کخراوی کوردﯾپ دﯾاﯾە.

تکاﯾە ئەگەر ھەر زانيارﯾيەک لەم داتابەﯾسەدا بﯚ بەڕ زتان گونجاو نييه و ناخوازن ل رەدا بب ت ،ئەوا
کوردﯾپ دﯾای ل ئاگاداربکەنەوە.
کوردﯾپ دﯾا ھەر زانياری و و نەﯾەک لە ھەر سەرچاوەﯾەکەوە وەربگر ت ،بﯚ مەبەست کی بازرگانی
بەکارﯾناھ ن ت.

کوردﯾپ دﯾا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگ انی سا ە کﯚچی و ھەتاوﯾيەکان بﯚ سا ی
زاﯾينی بەش وەﯾەکی دروست ،تکاﯾە لە ھە ە و کەموکورتييەکانمان ببوورن.
ھەر زانيارﯾيەک لە کوردﯾپ دﯾاوە وەربگير ت ،پ وﯾستە ناوی سەرچاوەکەﯾی و ناوی کوردپ دﯾای لەسەر
بنووسر ت.

ما پەڕ و داتابەﯾسی کوردﯾپ دﯾا بە دۆت ن ت  C# -و  SQLو لە ھەند ک الپەڕەشدا بە گووگ  APIئامادەکراوە
کە بەش کی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکارد ن ت .رۆژانە لەسەر دوو س رﭬەری جوودا بەکئەپی
داتا و و نەکان دەکر ت ،تاوەکو پار زراوبن لەھەر ھ رش کی ھاکەرەکان!.
ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرن ت ئ کسپلﯚرەر ،فاﯾەر فﯚکس ،سەفاری ،ئﯚپ را و گووگ
کرۆم بەتەواوەتی ت ست کراوە و بەب ک شە کاردەکات ،تکاﯾە ئەگەر ھەر ک شەﯾەکتان بوو ئەوا ئاگادارمان
بکەنەوە..
بەھيوای ئەوەی کوردﯾپ دﯾا بکەﯾنە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بانکی زانيارﯾی نەتەوەﯾی کورد!
لەگەڵ ر زی ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا:
کەژاڵ ھە ەدنی ،رۆژھات سەعيد ،ھەﭬاڵ نەژاد ،ھاوبير قادر رەسوڵ ،بەختيار شەمەﯾی ،داناز
عەبدول ەحمان بابان ،دل ر رەفيق ،ر ناس نەورۆزی ،کاروان دوراندﯾش ،شيال ،داستان ئاسﯚ ،شاھﯚ
حوس نی ،چاالک محەمەد ،کامەران ئيبراھيم ،مە بەند غازی ،پەش و ،زانا سەرگەتی ،رزگاری ،دﯾلمان
محەمەد کەرﯾم ،ئوسامە گو پی...

دامەزر نەری کوردﯾپ دﯾا :ھاوڕێ باخهوان Tel.: +31 (6) 54710293

2014 – 2008
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KNKبانگەوازﯾەک ئاراستەی ھەموو الﯾەنەسياسيەکوردﯾيەکان دەکات -06 -
2014-08
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080621333728443
جار کی تر بانگی ھ زە سياسيەکان و گەلی کورد بەگشتی دەکەﯾن ،ھەرچی زووە ھ زی پاراستنی
نەتەوەﯾی ھاوبەش سازبکرێ .دوا بەدوای ھ رشی داگيرکەری چەتەکانی داعش بﯚ سەر شنگال،
دﯾسانەوە گرنگی و زەرورﯾەتی نەتەوەﯾی لەژ ر چەتری ئەو ﯾەکي تيەدا ،سازدانی ھ زی پاراستنی
ھاوبەشی نەتەوەﯾی سەرھە دەدات .ئەم پرسە بە ش وەﯾەک کە پەلەی ل بکرێ بﯚھەمان ئەو
پ وﯾستيە کەوتە ن و رۆژەﭬی ئ مەی کوردەوە.
لە و سەروبەندەدا ئاشکرابوو کە لەو شەڕە گەورەﯾەدا ،گەلی کورد و کوردستان ئامانج کی سەرەکيە
ت يدا .ئەزانرێ کە ئەوھ رشانەی پ شووتر ،بە ئامانجی لەناوبردنی شﯚڕشی رۆژاوای کوردستان لە
سەر کانی پ کھات .ھ رشەکەی ترﯾان بە پالنکراوی دوای داگيرکردنی موس لە دژی کﯚبانی بە
ئەنجامگەﯾ نرا .ئەم ۆش ،لە دژی شنگال و دەستکەوتەکانی گەلی کورد لە باشوری کوردستان لە
ھ رشکردندان و ھەردێ و ھ رشەکانيان بەرفراوان و دژوارتر دەبن .پ وﯾستە کورد ،پارتە کوردﯾەکان و
رۆناکبيرانی کورد .چەتەکانی داعش ،وەکو کﯚمە کی توندڕەوی ئاﯾنی و خەﯾا ی سەﯾر نەکەن و واش
بە بچوکی وەک ھ ز کی گوزەر نەنرخ نن .داعش دەرەنجامی ستراتيژﯾەت کی نەگرﯾسی چەپە ە لە
دژی ھەموو گەالنی رۆژھە تی ناوەڕاست لەو گەمەﯾە گەورەﯾەدان .ھەر بﯚﯾە چەتەکانی داعش ،بە
بالن ژی و پرۆگرامی توکمەو ئامانجدار دەجوو رێ و بەکاردەھ نر ن.
پ ش چەند رۆژ ک ،ميتی دەو ەتی تورکيا راﯾگەﯾاند ،کە; شنگال بووەتە قەندﯾلی دووەھەم; .ھەر دوای
ئەو راگەﯾ نراوەی دەزگای;ميت; بە چەند رۆژ ک چەتەکانی داعش ھ رشيان بﯚ سەر شنگال ھ نا.
دوابەدوای ھەو ی بەشداری  YPGو  YPJلە ناوچەکا ،ھ زە لەشکرﯾەکانی کورد بە گشتی لە ﯾەک
سەنگەردا کﯚبوونەوە و لوولەی تفەنگەکانيان ئاراستەی داعشيەکان کرد.
ئەم ۆ ،ھ رشی چەتەکانی داعش لە سەر سنووری باشوری کوردستان لە رەبيعە ،حەسەکە تاوکو
دەگاتە شنگال بەرفراوانتر بوون .ئەمە وا دەردەکەوێ کەرۆژئاوا ،باشور و بەگشتی تەواوی پارچەکانی
کوردستان و ھەموو دەستکەوتەکانی گەالنی کوردستان ،نرخ و پيرۆزﯾەکانی گەلی کورد و ئاشوری-
سرﯾانی -کلدانی ،ئەرمەنی ،تورکمان ،عەرەب لەژ ر مەترسيدان .بﯚ ئەم مەبەستە ئ مە جار کی تر
بانگی ھ زە سياسی و تەواوی گەلی کورد دەکەﯾن کە ﯾەک تی نەتەوەﯾی سازبکەن و لەژ ر چەتری
ئەو ﯾەکي تيەدا ھ زگەلی پاراستنی نەتەوەﯾی ھاوبەش و ھەماھەنگ وەک پ وﯾستيەکی ژﯾانی
ھەرچی زوووە سازبدرێ.
ئ مە لە کﯚنگرەی نەتەوەﯾی کوردستان ، – KNKبەرخﯚدان و ت کﯚشانی خە کی شنگال وھەلو ستی
الوان و گەنجانی کورد کە لە ھەر چوارپارچەی کوردستان ،ئەوانەی کە دەنگيان بەرزدەکەنەوە کە
فرﯾای شنگال بکەون ،س و دەکەﯾن .دووبارە ئ مە لە کﯚنگرەی نەتەوەﯾی کوردستان ، – KNKبانگی
ھ زە سياسەکان وت ک ای پ شەنگانی گەلی کورد دەکەﯾن ھەرچی زووە ﯾەک ﯾزی خﯚمان سازبدەﯾن و
بﯚ پاراستنی نرخ و بەھا و پيرۆزﯾەکانی گەلی کورد بەگشتی ،شان بەشانی ﯾەکتری و بەﯾەک دەنگ و
ﯾەک ستراتيژی لە دژی دوژمنانمان ت بکﯚشين.
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ھيد بوو.
شه د

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد
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ژمارە3 :

ی تەمموز :لە کوبان
ئامارری مانگی
کوژرراون

چەتەکانی داعش
ی
) (685ئئەندامی چ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201408
8021003092
23051
ەکانی
شەڕﭬانانی  YPG/YPJو گروپە چەتە
ی
ی تەمموزی ررابردوو لە ن وان
ەکانی مانگی
ەڕ و پ کدادانە
لە شە
 (68ئەندامی گروپە چەتەککانی داعش کوژراون (6) ،تانک و گەل ک
ی کوبان )85
ش لە ھەر می
داعش
ش ت کشک ندرراوە.
ی چەتەکانيش
ئﯚتﯚمببيل و بارەگای
مانگی تەمموز لە س قﯚ ی ررۆژئاوا،
ی
ش( لە
سالمی ئ راق و شام)داعش
گروپە چەتەکانی ددەو ەتی ئيس
ھەر مەکە.
ر
ی کانتﯚنی ککوبانی زﯾاتر للە ) (20جار ھ رشی کردووتە سەر
باشووور و رۆژھە تی
دادانی
ئەنجامەکانی شەڕ و پ کد
ی
سەبارەت بە ئ
ی پاراستنی گەل )(YPGس
ی ﯾەکينەکانی
دی چاپەمەنی
ناوەند
ی تەمموز ل دووانيکيدا و ئامماری ئه و مانگگەی بﯚ رای گشتی ب و کردەوە.
مانگی
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بە پ ی ناوەندی چاپەمەنی  YPGئاماری مانگی تەمموز بەم جﯚرەﯾە:
)- (406ئەندامی گروپە چەتەکانی دەو ەتی ئيسالمی ئ راق و شام)داعش( کە لە ناوﯾاندا ) (5ئەمير
ھەبوو ،کوژراون .الشەی ﯾەک کيان لە دەست شەڕﭬانانمانداﯾە .ھەروەھا سەدان ئەندامی چەتەکانيش
برﯾندار بوون.
)- (6تانک و ) (17ئﯚتﯚمبيلی چەتەکان ت کشک ندراوە .ﯾەک کيان ھە گری دۆشکا بوو .ھەروەھا )(11
ناوەندی چەتەکان لەگەڵ دوو ماتﯚر سيکل ت ت کشک ندراون.
)- (2تانک و ) (5ئﯚتﯚمبيلی چەتەکان گورزﯾان ل دراوە و بی کارﯾگەر کراون.
ناوەندی چاپەمەنی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل )(YPGھەروەھا راﯾگەﯾاند لە شەڕ و پ کدادانەکاندا
ھەروەھا شەڕﭬانانمان دەستيان بەسەر ب کی زۆر چەک و جبەخانەدا گرتوەئه و چەک و جبەخانەی
دەستيان بەسەرداگيراوە وەھاﯾە:
)1- (14چەکی کالشينکﯚف و ) (500فيشەک
)2- (3چەکی جﯚری ''بی کەی سی" ،دوو سندوقی فيشەک ،ھەروەھا ) (1500فيشەکی دﯾکە و
زنجيرەکانی.
3دوو ئارپ جی (6) ،موشەکی ئارپ جی و چەنتەﯾەک)4- (16نارنجﯚک
)5- (3ماتﯚر سيکل ت
)6- (3دوربينی شەو
)7- (2ب سيمی بچووک
8دەمانچەﯾەک)9- (40مەخزەن
10چەنتەﯾەکی دەرمانناوەندی چاپەمەنی  YPGھەروەھا راشيگەﯾاند کە گروپە چەتەکانی داعش بارھە گر کی
بﯚمبر ژکراوﯾان لە بازگەﯾەکی ھيزەکانی  YPGدا تەقاندوتەوە و لە ئەنجامدا ) (4شەڕﭬانی  YPGگيانيان
لەدەستداوە.
بە پ ی ئامارەکە ،لە مانگی تەمموزدا ) (74شەڕﭬانی  YPGو  YPJگيانيان لەدەستداوە .لەم ر ژەﯾە )(16
ﯾان ئەندامی ﯾەکينەکانی پاراستنی ژن)(56) ،(YPJﯾان ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل )(YPGو دوو
کەسيش ھاو تی مەدەنی بوون.
لە در ژەی ل دوانەکەدا ھاتووە '':لەم مانگەدا گروپە چەتەکانی داعش لە س قﯚ ەوە)رۆژئاوا،
رۆژھە ت و باشوور( ەوە ) (20جار بە چەکی قورسی وەکو تانک ،تﯚپ و ھاوەن ھ رشيان کردوە .لە
شەڕ و پ کدادانەکاندا گروپە چەتەکان )) 3000ھاوەن و تﯚپی جﯚری ) (57ئاراستەی گوندەکانی
زۆرم خار و بادﯾە کردوە .لەم مانگەدا شەڕﭬانانمان لە دژی بارەگا و ناوەندەکانی گروپە چەتەکانی
دەو ەتی ئيسالمی ئ راق و شام)داعش( ) (8چاالکيان ئەنجامداوە.
شەڕﭬانانمان ﯾەکەمين چاالکيان لە رۆژی  13ی تەمموز ئەنجامدا و لە ئاکامدا ) (7ئەندامی چەتەکانی
داعش کوژران ،دەﯾان ئەندامی چەتەکان برﯾندار بوون و الشەی ) (4چەتە کەوتە دەست شەڕﭬانانی
YPGەوە .لە چاالکييەکەدا ھەروەھا موشەک کی ئارپ جی ،چەک کی بی کەی سی و
کالشينکﯚف کيش دەستيان بەسەردا گيرا.
لە سەرجەم چاالکييەکانی  YPGبە گشتی  (040ئەندامی چەتەکانی داعش کوژران ،ئﯚتﯚمبيل کی
ھە گری دۆشکای چەتەکان ت کشکيندرا.
سەبارەت بە ھە مەتی سەربازی  YPGکە لە رۆژی  22ی تەمموز لە دژی چەتەکانی داعش
دەستيپيکردبوو ،لە ل دوانەکەدا ھاتووە '':لە ئەنجامی ئﯚپەراسيﯚنەکەی کە لەالﯾەن شەڕﭬانانماندا لە
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دامی چەتەکاانی داعش ککوژراون.
ەنجامياندابووو (232) ،ئەند
دژی ببنکە و بارەگاککانی چەتەکانی داعش ئە
چەک کی دۆشکای چەتەکان ت کشک ندراوەە.
ک
ھەروەەھا س ناوەەند (11) ،ئﯚتتﯚمبيل ،س  BMBو
دەستيان بەسەرداگييراوە کە برﯾتيييە لە:
ن
چەک لە شەڕڕ و پ کدادانەککاندا
ھا ب کيش چ
ھەروھ
ف
س کالشينکﯚفشکاﯾەکی جﯚرری ))12.5
دۆشجييەک
ئارپ جدوربيين کی شەوتەمموز گوندی
ز
 23ی
ی  YPGلە کﯚتاﯾی ل دوانەککەﯾدا دە ت '':شەڕﭬانانماان لە رۆژی 3
دی چاپەمەنی
ناوەند
مەال
موزﯾش گردی زاگرۆس و مە
رۆژی  31ی تەمم
ەکی نزﯾکی گوندی بادﯾە ی و لە ی
چل ئﯚﯚغ و مەزراﯾە
چەتەکانی داعش پاک و ررزگار کردوە".
ی لە گروپە چ
بەرکلی
20
ی فورات نيوز 014-08-02 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای

QR C
Code:
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ەکانی کوببان
ئامارری شەڕ و پ کدادانە

مانگ کدا
گ
لە مااوەی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0151618427
77767
ەنجامەکانی شەڕ و پ کدادان کی مانگ کی
ی پاراستنی گەل )(YPGئە
ی ﯾەکينەکانی
دی چاپەمەنی
ناوەند
چەکدارانی داعش ب وکردەوە.
ی
بەرخﯚﯚدانی کوبان لەبەرامبەر بە ھ رشەکاننی
ەتی ئيسالمی عيراق و
ﯾەن چەکدارەککانی دەو ی
ی کوبان زﯾااتر لە سا ک و نيوە لەالﯾە
کانتﯚنی
ەورەترﯾن
 1ی ئەﯾلولی مانگی رابردووە چەکداراننی داعش گە
شام)داعش( ەوە گەماڕۆ دراوە ،لە رۆژی 15
رۆژداﯾە.
ە
جی داگيرکردننی کوبانی دەستپ کرد و ئئەم ۆ لە سيييەمين
شيان بە ئامانج
و فراوانترﯾن ھ رشي
موس و
س و پ شکەووتووﯾانەی کە لە دوای داگييرکردنی س
ی داعش به و چەکە قورس
گروپە چەکدارەکانی
ھاوکاری و
سەردا گرتبوو و ھەروەھا ھا
ق و سورﯾا دەەستيان بەس
چەند ناوچەﯾەکی دﯾکەی عيراق
داعش کراوە،
ش
ستيکييەوە راددەستی چەککدارانی
چەک و لوجس
پشتيووانييەکانی دەەو ەتی تورکييا لەالﯾەنی چ
سەر کوبان ززﯾاتر کرد.
شەکانيان بﯚ س
ھ رش
ەرخﯚدانی کووبان
ەک مانگی بە
دادانەکانی ﯾە
ی شەڕ و پ کد
ئاماری
ەی ﯾەکەمين:
ھەفتە
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چەکدارانی داعش لە رۆژی  15ی ئەﯾلولەوە دەستيان بە ھ رش کردوە ،شەڕﭬانانی ﯾەکينەکانی
پاراستنی گەل )(YPGو ﯾەکينەکانی پاراستنی ژن )(YPJلە بەرخﯚدانييەکی شکﯚمەندانەدان .لە
ھەفتەی ﯾەکەمی ئه و مانگەدا ) (17شەڕ و پ کدادان رووﯾداوە .لە شەڕ و پ کدادانەکاندا بە گشتی
) (232چەکداری داعش کوژراون (4) ،تانک (20) ،ئﯚتﯚمبيلی سەربازی و ) (7دۆشکا ت کشک ندراون.
ھەروەھا ) (17کالشينکﯚف ،دوو چەکی) ، (M-16تﯚپ کی ھاوەن ،چەک کی بيکەﯾسی ،موشەک
ھاو ژ ک ،ئارپ جييەک و گەل ک کەرەستەی سەربازی دﯾکە دەستيان بەسەردا گيراوە .لە شەڕ و
پ کدادانەکاندا ) (32شەڕﭬانی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل )(YPGو ﯾەکينەکانی پاراستنی ژن )(YPJ
شەھيد بوون.
ھەفتەی دووەم:
لە ھەفتەی دووەمی شەڕ و پ کدادانەکاندا دوو ناوەندی چەتەکان ت کشک ندراوە (4) ،تانک (3) ،چەکی
دۆشکای جﯚری) 23و  ،(14.5ھەروەھا ) (9ئﯚتﯚمبيلی سەربازی ،ھەمەر ک (2) ،ماتﯚر سيکل ت و
تﯚپ کی ھاوەن ت کشک ندراوم .ھەروەھا ) (7چەکی کالشينکﯚفيش دەستيان بەسەردا گيراوە .لە
ھەفتەی دووەمدا ) (294چەتە کوژراون ،لە شەڕ و پ کدادانەکاندا ) (32شەڕﭬانی  YPGو  YPJشەھيد
بوون .لە بەرەی رۆژئاوای شارەکەش ) (5چاالی گيانبازی ئەنجامدراوە .لە شەڕ و پ کدادانەکاندا
ھەروەھا ) (5شەڕﭬانی بورکان ئەلفرات شەھيد بوون.
ھەفتەی س يەم:
لە ھەفتەی س يەمی شەڕ و پ کدادانەکاندا چەتەکانی داعش گورزی کوشندەﯾان بەرکەوتووە(2) .
تانک 39) ،تﯚپی ھاوەن ،ھەمەر ک (7) ،ئﯚتﯚمبيلی سەربازی ،ئﯚتﯚمبيل کی بﯚمبر ژکراو بە دوو
سەرنشينەوە ت کشک ندراون (10) .کالشينکﯚف ،چەک کی قەناس ،ئارپ جييەک (2) ،دوربينی شه و
دەستيان بەسەردا گيراوە .لە ) (150خاڵ شەڕ و پ کدادان رووﯾداوە و ) (351چەتەی داعش کوژراون .لە
شەڕ و پ کدادانەکاندا ھەروەھا ) (41شەڕﭬانی  YPGو  YPJشەھيد بوون .لە چاالکی گيانبازی رێ
ھەﭬاڵ ئارﯾن ميرکاندا دەﯾان چەتەی داعش کوژران .ئارﯾن ميلکان بە چاالکييە گيانبازﯾيەکەی خﯚی بوو
بە سيمبولی کوبان  .لە شەڕ و پ کدادانەکانی ئه و ھەفتەﯾەشدا ) (4شەڕﭬانی بورکان ئەلفرات
شەھيد بوون.
ھەفتەی چوارەمين:
لە ئەنجامی بەرخﯚدانی شکﯚمەندانە و مەزنی شەڕﭬانانی  YPGو  YPJو گەلی کوبان  ،ھەر م کی
ستراتيجی کە لە ژ ر کﯚنت ۆ ی چەتەکانی داعشدا بوو ،رزگار کراوە (4) .ئﯚتﯚمبيلی سەربازی،
ئﯚتﯚمبيل کی سەربازی کە ت يدا دەﯾان چەتەی داعش ھەبوون (3) ،بارھە گر (5) ،ئﯚتﯚمبيلی
بﯚمبر ژکراو ،ماتﯚرسيکل ت کی بﯚمبر ژکراو و تﯚپ کی ھاوەن ت کشک ندراون .لە شەڕ و پ کدادانەکانی ئه
و ھەفتەﯾەشدا ) (417چەتەی داعش کوژران .ھەروەھا ) (3ئارپ جی و گەل ک موشەک (21) ،چەکی
سووک (2) ،دەمانچە (16) ،چەکی کالشينکﯚف (3) ،چەکيبيکەﯾسی ،بﯚمبە ھاو ژ ک و گەل ک
جبەخانە دەستيان بەسەردا گيراوە .له و ھەفتەﯾەدا ) (24شەڕﭬانی  YPGو  YPJکە لە ناوﯾاندا
فەرماندار کی کەتيبەﯾەکی  YPJبە ناوی رۆژدا ئاخين شەھيد بوون.
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان 2014-10-15 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
شارەکان :کﯚبانی
و ت:

رۆژئاوای کوردستان
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QR C
Code:

ژمارە5 :

ی  40رۆژەی کﯚبان
ئامارری شەڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0261551557
77825
سەرەتای ھ ررشی چەکداررانی ر کخراوی دەو ەتی
ەﯾاند کە لەس
ی سورﯾا راﯾگە
ر کخرراو کی مرۆﯾی
ەکانی وﯾالﯾەتتە
شە ئاسمانييە
المی ناسراو بە داعش بﯚ سەر کﯚبان جگە لە کوژژراوانی ھ رش
ئيسال
ەﯾمانەکانی ،زﯾاتر لە  800کەس کوژراوون.
مرﯾکا و ھاوپە
ﯾەکگررتووەکانی ئەم
گەﯾاند کە لەسەرەتای ھ رشی
کی مرۆﯾيە راﯾگ
ئەم ۆ روانگەی سووری بﯚ مافەککانی مرۆڤ ککە ر کخراو ی
ش بﯚ سەر کﯚباان  ،زﯾاتر لە  800کەس ککوژراون.
چەکدارانی داعش
سورﯾا ھەﯾە
ەوا ن ری لە س
چاالکوان و ھە
ەی سوری بﯚﯚ مافەکانی ممرۆڤ کە ژماررەﯾەکی زۆر چ
روانگە
ەکداری
داعش لە کﯚبان کوژراون".
ش
ەﯾلولی رابردوووەوە  481چە
ت":لە 16ی ئە
دە ت
ستنی گەل ""ﯾەپەگە" و ﯾە
شەڕﭬانی ﯾەکيينەکانی پاراس
ئاماژەشی بەوەداووە کە  302ش
ەکينەکانی پاراستنی
خﯚبەخش کی کورد ە
ش
ەپەژە" کە بەرگری لە کﯚباان دەکەن ددژی داعش و  10کوردی تتر و
ژن "ﯾە
کە لەگەڵ
داوە.
ەدەست ە
عش دەجەنگ ت گيانيان لە
شەڕﭬﭬانان دژی داع
شەھيدبوون و
ەدەنی کورد ش
 21ھاو تی مە
شی خستەڕووو کە لە ھەممان ماوەدا 2
ر کخرراوەکە ئەوەش
ش بەھﯚی باروودۆخی شەڕڕەوە شو نی نيشتەج بوونی خﯚﯾان
ی شارەکەش
ی دانيشتوانی
زۆربەی
شتووە و ئاوارەەی تورکيا بووون.
جھش
چەکدارانی داعش کە
ی
دەستی پ کرد کات ک
ی
ئەﯾلولی رابرد ووەوە
ی سەر کوبان لە 16ی ئە
شەڕی
شەکانيان بﯚ دەستبەسەررداگرتنی شاری
چەکانی ژ ردەەستيان راگە ﯾاندووە ،ھ رش
فەتيان لە ناوچ
خەالفە
ی کوردستان لەسەر سنوووری تورکيا دەەستپ کرد.
کﯚبان لە رۆژئاوای
2014-10-26
ی خەندان 6 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای
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QR C
Code:

ژمارە6 :

وبان
ئاواررەکانی کو

کوور
سنوری باک
لە س

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201409
9201741197
77567
2014-09-20
ی خەندان 0 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

کوردستان
ن
رۆژئاوا ی

QR Co
ode:

ژمارە7 :

ەکانی کﯚببان
نە ئابورﯾيە
ئاو ننەنيوز زﯾانە

ب ودەکاتەوە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1211638497
78001
ەڵ کوردەکان لەکﯚبان
سالمييەکان و داعش لەگە
ی زﯾاتر لەسا کە شەڕی ر کخراوە ئيس
ماوەی
پتەمبەری 20 14وە ھ رش و و گەمارۆداانی ئه و شاررە دەستی پ کردو
ھە داوە ،بە م لە 12س پت
سەرﯾھ
ش ،ئەمەش زﯾﯾان کی زۆری ئابوری
بان کەوتە دەست داعش
ی شاری کﯚبا
ێ لەدەوروبەری
 384گگوندو ھەندێ
ل کەوتتەوە.
ئابوری بەدوای
ی
ەﯾەکی
چەند ل کەوتە
سەر کﯚبان چ
ەفا عەبدی ،ئئاو نەنيوز :ئه و ھ رش و گگەمارۆﯾەی س
مستە
شتوانی ناوو ددەوربەری شاارەکە رەوﯾان کردو ئاوارەبووون،
 4ھەزار دانيش
م زﯾاتر لە 400
خﯚﯾدا ھ نا ،ﯾەکەم
ھەفتەدا ئاوارەەبوون.
ەماوەی دوو ھ
له و خە کە لە
 200ھەزار ه
سيپتەبەرەوە کە نزﯾکەی 0
ەت لە15ی س
بەتاﯾبە
ەھﯚی ئه
جەزﯾره و عەففرﯾنە ،بﯚﯾە بە
ی ن وان ھەرددوو ناوچەی ج
ی و پەﯾوەندی
م کﯚبان خەتتی پ گەﯾشتی
دووەم
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و ھ رشانە بازرگانييەکان و ئا وگﯚڕی بازرگانی ن وان ئه و شارانە وەستا ،ھاوکات ئه و ھ نەی
گەﯾشتن و ر گاوبانەکانيش وەستاوە کە کﯚبان گر دەداتە ھەموو ناوەچە سورﯾيەکان و دەو ەتانی
دراوس وە.
س يەم دزرانی سامان کی زۆری ئاژەڵ کە بەزﯾاتر لە  25ھەزار مەزەندە دەکر ت ،ئەمە ھەمووی
بەﯾەکجار دزراو گواستراﯾەوە بﯚ پار زگای رقه و گوندەکانی حەلەب ،ئەمەش کارﯾگەری زۆری کردە سەر
بەرھەمی شيرو پەنيرو ماست و خوری و گوشت ،بەڕ ژەﯾەک کە لەئاستی سفر کەمبووەتەوە.
چوارەم ھەر لەئەنجامی ئه و ھ رشانەدا ھەردوو کﯚمپانيای الفارجی فەڕەنسی و گﯚرﯾشی تورکی بﯚ
پيشەسازی چيمەنتﯚ روخ نران کە ئه و دوو کﯚمپانيا بەگەورەترﯾن کﯚمپانيای پيشەسازی ناوچەی
کﯚبان دادەنرا.
پ نجەم پيشەسازی ئﯚتﯚمبيلی حەفارە روبەڕووی تا نکردن و دزی و بووەوه و پرۆسەی چا کردن
بەگشتی وەستا له و ناوچەﯾە ،ھاوکات ھەموو ئه و گوندانە روبەڕووی سوتان و تا نکردن و و رانکاری
بوونەوە لەھەموو رووﯾەکەوە.
شەشەم ھەموو شاری کﯚبان و ئه و شو نانەی کە نﯚژەنکرابوونەوە لەئەنجامی بﯚردومانی داعش
روبەڕووی و رانکاری بوونەوە ،ھەروەھا لەئەنجانی بﯚردومانی ف ۆکەکانی ھاوپەﯾمانيانيش بﯚ سەر ئه و
شو نانەی داعش داگيری کردبوون.
حەوتەم کەرتی کشتوکا ی بەھەمانش وە وەستاوه و روبەڕووی تا نی و دزی و و رانکاری بووەتەوە ،کە
روبەری ئه و زەوﯾيە کشتوکا ييانە بە %75روبەری زەوی ھەموو کﯚبان مەزەندە دەکر ت ،کە کشتوکاڵ
له و ناوچەﯾە رۆ کی سەرەکی ھەﯾە لەژﯾانی دانيشتوانەکەی بەڕادەﯾەک بژ وی سەرەکی ژﯾانيانە،
چونکە ناوچەکە ناوچەﯾەکی کشتوکا ييە بەش وەی سەرەکی.
ھەشتەم ل کەوتەی ئه و شەڕە ئەوەﯾە کە کەرەستە کشتوکا ييەکانی وەکو ئام ری درو نه و جوتکردن
و کەرەستەکانی کە کی کشتوکا ی بەگشتی لەنابران و دزران و سوت نران.
زﯾان کی دﯾکەی ئه و شەڕە بەگشتی لەدەستدانی سەرمياﯾەی ئه و ناوچەﯾە بوو کە ئەشتەمە
بەئاسانی توانای ھەستانەوەی ھەب ت لەھەر بوار ک له و بوارانەی ئابوری.
ﯾازدەھەم زﯾانی ئه و شەڕە ھەموو ناوچە پيشەسازﯾيەکانيش روبەڕووی و رانکاری بوونەوە وەکو
)پيشەسازی خﯚراکی ،ج گای چاککەرەوەکانی کەسەتەی ميکانيکی ،ئاسنگەری ،شو نی
چاککەرەوەی کەرەسته و ئام رە کارەباﯾيەکان).
دوازدەھەم ھەموو کەرتی کارەبا و ئاوو ئاوەڕۆی کﯚبان و گوندە کوردﯾيەکان روبەرووی روخان و
و رانکاری بووەتەوە.
ھەروەھا خا کی تری و رانکارﯾيەکان بەھەموو ش وەﯾەک خزمەتگوزارﯾيەکانی خو ندن و تەندروستی
وەستاوه و شو ن و سەنتەرەکانيان و رانکران لەئەنجامی بﯚردومانی داعش بﯚ ناو شاری کﯚبان و
گوندەکانی دەوروبەری.
چواردەﯾەم خا ی زﯾانی کﯚبان  ،ئەوەﯾە کە چەندﯾن قە روبەڕووی و رانکاری بوونەوە بﯚ نموونە
و رانکردنی شەش قە ی لەن وان ھەردوو گوندی )حەمدون و جەلەبيە( کە زﯾانەکان بەس مليﯚن
دۆالر مەزەندە دەکر ن.
بەپ ی بﯚچوونی دکتﯚر موسلم تا س لەکﯚبان دە ت "دانيشتوانی کﯚبان و گوندەکانی نزﯾکەی 90
ھەزار خ زان دەب ت ،کە ھەموو سامانی کﯚبان بە ) 12مليارو  783مليﯚن و  749ھەزار و  (990دۆالر
مەزەندە دەکر ت کە زﯾاتر لە %30ئه و سامانە روبەڕووی و رانکاری بووەتەوە کە ئەوەش تەنھا
زەرەر کی راستەوخﯚﯾە ،ئەمە جگە زﯾانە ناڕااستەوخﯚکان ،بﯚﯾە پ مواﯾە کﯚبان پ وﯾستی بە  350مليﯚن
دۆالرە بﯚ دەستپ کردنەوەی پرۆسەی دوبارە دروستبوونەوه و نﯚژەنکردنەوه و گەڕانەوەی خە کەکەی بﯚ
ژﯾان کی ئاساﯾی.
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کە روبەڕووی تا نی و دزی و سوتان
ەموو کەرتە ئابورﯾيەکان ە
ەمھ نانی ھە
ستی بەپەلەکرردنە لەبەرھە
پ وﯾس
ەپ دانی
ەورەی گەشە
ھﯚی وەستان و زﯾان ک کی گە
ە بووەتە ی
ەوە لەالﯾەن دداعشەوە ،کە
و و راننکاری بوونەتە
دانی
ی کﯚبان و دووندەکانی بﯚ ئاستی سفرر ،بﯚﯾە دەتواننم ب م کﯚبان زﯾاتر لە 40گەشەپ ی
ئابوری
ستداوە.
لەدەس
2014-11-2
ی ئاو نە 21 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای

QR C
Code:

ژمارە8 :

ن کﯚبان
عە ناسراو بە سيپان
ئﯚجااالن جومع
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210648117028
لهشارری کﯚبان
ھيدبوو.
شهھي

کهم لهکﯚبان
شرﯾنی ﯾه ه
هرۆژئاوای کورردستان لهدا ﯾک بووه ،له رۆژی 17ی تش
له

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

19

ژمارە9 :

ن بﯚتان
ە ﯾەرﯾﭭان
گ ناسراو بە
ەم توروگ
ئﯚزلە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210640117019
ەکەم لەکﯚبان
ەداﯾک بووە ،للە رۆژی  15ی تشرﯾنی ﯾە
لە شااری جزﯾرە لە

شەھيدبوو.

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
شارەەکان:

جزﯾرە
ج

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااکووری کوردس
ستان

QR C
Code:

ژمارە10 :

و بە زنار د رسيم
ەک ناسراو
ئيبراھيم دولە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210643117023
ﯾهکهم لهکﯚبان
هداﯾک بووه ،له رۆژی  15ی تشرﯾنی ه
لهشارری س رت له
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
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ھيدبوو.
و
شه

ککورد

نەتەووە:
QR C
Code:

ژمارە11 :

سيپان)
ی ناسراو ببە )چيا س
ئيبراھيم والی
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116500
لە گوندی چاق
 2لە کوبان
2014

 2014بەشداری ککردوە و رۆژی -09-25
2
ە داﯾک بووە .سا ی
لە
شەھيد بوو.
ش

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
نەتەووە:

ککورد

QR Co
ode:

ژمارە12 :

سەن
ئيدرﯾﯾس حەس
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116511
له کوببان

ھيد بوو.
عش شه د
چهتهکانى داع
نجامى تﯚپبارانى چ
ى
 2له ئه
ک بووه .رۆژى 2014-09-27
له داﯾک
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موکراتی )(TEV-DEMه.
ى جﭭاکى دﯾم
مى تهﭬگهرى
ئهندام

ژمارە13 :

و عوبەﯾدە ئەلمەغرﯾﯾبی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201408
8272132406
69144
ئەوەی وﯾستی راببکات لەالﯾەن
ی
ی داعش بوو و پاش
کی ئەندامی
کورد ک
 2014-08کوژرا.
شەوە لە 8-20
داعش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

دداعش

ی کەس:
جﯚری

تيرۆرﯾست
تي

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە14 :

ە ر بەر دﯾﯾزە
مەد ﯾلماز ناسراو بە
ئەحم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210641117021
شرﯾنی ﯾهکهم لهکﯚبان
له جﯚﯚلهم رگ لهداﯾﯾک بووه له رۆژی 15ی تش

22

شهھيدبوو.
ش

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە15 :

ن ناسراو بە )پەﯾمان کوبان
ئەمييرە شاھين

)

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014092
23143733116372
لە گونندی بلەکی ککوبان لە داﯾﯾک بووە .سا ی  2013بەشداری رﯾزەککانی  YPJبوووە .رۆژی -09-19
ەخدێ کوبان شەھيد بووو.
 2014لە گوندی بە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژئاوای کوردس
ستان
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QR C
Code:

ژمارە16 :

حمەد
ل مير ئەح
سار جەمال
ئەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0101319587
77742
ن  19ساڵ ،لە کﯚبانی کوژژرا.
تەمەن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ش
پارت  /الﯾەن :داعش
QR C
Code:

ژمارە17 :

ﯚبانی کوژرراون
وەی مانگ کدا لە کﯚ
ش کە لەماو
ەی داعش
چەکدارانە
ئەو چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4081638486
68935
خەندان  -شاسوارر مامە
ەگەڵ
ی شەڕوپ کداادانی مانگی ڕابردووی ﯾەکينەکانيان لە
ەپەگە" ئاماری
ەکانی پاراستتنی گەل "ﯾە
ﯾەکينە
ڕۆژئاوای کوردستان
ی
لە کانتﯚنی کﯚﯚبانی
شام"داعش" ە
ی ع راق و ش
تی ئيسالمی
چەکدارانی دەو ەتی
ب وکرردەوە.
شی
ئەنجامی بەرەنگاربووننەوەی ھ رش
ی
سانی  ،2014لە
ھەتا  8ی نيس
ە  8ی ئادار ھ
بەپ ی ئامارەکە ،لە
عش کوژراون و  10چەکداررﯾش بەدﯾل گگيراون.
چەکداری داع
ش لە شاری کﯚﯚبانی 419 ،چ
چەکدارانی داعش
شەڕی داعش
ی
شەڕﭬانی ﯾەپەگە و ﯾﯾەپەژە لە ئەننجامی
ی
گی ڕابردوودا 13
ە ڕاشيدەگەﯾﯾەن ت لە مانگ
ﯾەپەگە
ن لەدەستداووە.
گيانيان
الزقيە،
دلب و حەما و حومس و ال
ە ناوچەکانی حەلەب و ئد
ە ڕاﯾدەگەﯾەن ت ،چەکدارانی داعش لە
ﯾەپەگە
ی کﯚبانی.
سەر کانتﯚنی
شيان کردۆتە س
ھ رش
24

چەندﯾن
ن
ی ﯾەپەگە ،ئامماژە بﯚ ئەوە دەکات ھ زەککانيان دەستييان گرتووە بەسەر
دی ڕاگەﯾاندنی
ناوەند
چەک و تەقەممەنی کە لە تورکيا و عەرببستانی سعوودﯾەوە ھ نراوون.
خانە و پارچە چ
جبەخا
2014-04-08
ی خەندان 8 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای

QR C
Code:

ژمارە18 :

گﯚک)
ە )دﯾار باگ
رەم بيلگە ناسراو بە
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0141210207
77759
کوردستان لە داﯾک بوووە.
ن
لە ناووچەی نس بيننی شاری م ردﯾنی باکووری
شداری کردوە و رۆژی  8ی تشرﯾنی ﯾەککەمی  2014لە
سا ی  2013بەش
کوبان شەھيد بووو.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

مماردﯾن

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باکووری کوردستان
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QR Co
ode:

ژمارە19 :

رەم خاليد
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0141715017
77762
گەڕەکی باکووری رۆۆژھە تی کﯚبان
ی
کی بارھە گرری بﯚمب ژکرراو لە
 2بە ئﯚتﯚمب ل ک
رۆژی 2014/10/13
خﯚی تەقاندەوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

داعش

ی کەس:
جﯚری

تييرۆرﯾست

رەگەززی کەس♂ :پياوان
شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

QR C
Code:

ژمارە20 :

برﯾم ر
26

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014092
23144412116378
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
شارەەکان:

ککﯚبانی

شو ن:

گگوند

و ت:

رۆۆژئاوای کوردس
ستان

QR C
Code:

ژمارە21 :

دک
ب خد
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014092
23144413116379
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
شارەەکان:

ککﯚبانی

شو ن:

گگوند

و ت:

رۆۆژئاوای کوردس
ستان
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QR C
Code:

ژمارە22 :

ب ھزااد ﯾ درم نااسراو بە )کانی گاررزان)
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116501
لە گوندی چاقر کﯚﯚی شاری بەدليسی باکووری کوردستتان لە داﯾک ببووە.
بان
ەشدار بووە .ررۆژی  2014-09-23لە کوبا
ەستەنبوڵ بە
سا ی  2014لە ئە
ھيد بوو.
شەھ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

بەدليس
بە

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باکووری کوردستان

QR Co
ode:

ژمارە23 :

ن
خﯚدان ژﯾان
بەرخ

28

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
12215435116982
رۆژی  10ی تشرﯾننی ﯾهکهمی  2014له کﯚببان

ھيد بوو.
شه د

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
نەتەووە:

ککورد

QR Co
ode:

ژمارە24 :

2014-10
ەنی ناوەنندی ﯾەک تتی 0-26 -
ی ئەنجومە
ﯚبوونەوەی
بەﯾانننامەی کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0262056137
77828
ەنگو ھ زەکانی دژە
گەی کوردستاان لە گشت بەرەکانی جە
سەرجەم ھ ززی پ شمەرگە
دەستتخﯚشی لە س
جيھانی
ی
ت رۆرو ت ک ای شەڕڕﭬانانی کوبان و گەلی کووردستان دەککات کە لەجياتی جيھانی ئازاد،
رۆرﯾستەکانی داعش
ی
سانييەوە لە ددژی چەتە ت ر
ەرامەتی ئينس
مافەککانی مرۆڤو پپاراستنی کە
تﯚمار دەکەن،
ر
ميان ۆﯾی
زگرتنی بەرامبەرو م
ی
شنگدار بﯚ مرۆۆﭬاﯾەتیو رەووتی ر
تاوەنەتەوەو م ژوو کی پ ش
وەستا
مانیو نەتەوەەﯾی خﯚی دەزان وەک چﯚﯚن
ەرکی نيشتم
لەم وەەشەوە راﯾدەەگەﯾەن کە ﯾەک تی بە ئە
ەکانو لە ھەر دەەرفەت کی فەرراھەمکراو ھااوکاری
ن
ی گەﯾاندە کوببان  ،لە ھەمموو کەنا
ھاوکارری سەربازی
دژی
ەی کە لە ی
ستەی سەرباززﯾش بگەﯾەن تتە ئەو بەرانە
ەنانەت کەرس
مرۆﯾیو پزﯾشکیو خﯚراکیو تە
ەتەوە.
شە ت رۆرستەککان وەستاونە
شە دەست ەش
داعش
بە خﯚﯾەوە ماوەەﯾەکی زۆرە ئاگاداری ئەو دوو
جومەنی ناوەندی لە ر ی سەرچاوەکاننی تاﯾبەت ە
–ئەنج
ەلوپەلو کەرەەستەو
کﯚپتەرەﯾە کە لە الﯾەن عيرراقەوە تەرخاننکراون بﯚ گواستنەوەی کە
ھەليک
ەو ھاوکاریو
سەربازی بﯚ چيای شەنگاال ،بە م لە گەڵ ناردنو گگەﯾشتنی ئە
ستييەکانی س
پ داوﯾس
ستيان بەسەردا دەگيرێو بە ناوی
ستانەوە دەس
موکراتی کوردس
ەن پارتی دﯾمو
تەوخﯚ لە الﯾە
ستيانە راستە
پ داوﯾس
کە ئەو
لە کات کداﯾە ە
نی حزبی دەککر ن ،ئەوە ە
شی الﯾەنگرا ی
م کی دﯾارﯾکرراوەوە دابەش
یو بەپ ی فﯚڕم
حزبی
ەوێ
ەلی ئاوارەو پ شمەرگە گياان لەسەر دەەستەکانی ئە
ی جەماوەرگە
ھاوکاررﯾيانە لە بنەڕڕەتەوە بەناوی
29

بەڕێ دەکر ن ب ئەوەی رەچاوی الﯾەنگيربوونی سياسی ﯾاخود حزبی بکرێ ،بﯚﯾە ئەنجومەنی
ناوەندی بە نيگەرانييەوە لەو ھە و ستە مەﯾدانييە سياسييە-حزبييە دەڕوان .
–ئەنجومەنی ناوەندی داوا دەکات ھەموو ر گاکان بکر نەوەو دەرفەتەکانيش فەراھەم ومەﯾسەر بکر ن
بﯚ ئەوەی بتواندرێ ئازوقەو چەک بﯚ شەنگالييەکان بن ردرێ.
–ئەنجومەنی ناوەندی ر ککەوتنی الﯾەنە سياسييەکان لە ھەر پارچەﯾەکی کوردستانو کﯚدەنگی
نيشتمانیو نەتەوەﯾیو ﯾەکخستنی گوتاری سياسی بە پ داوﯾستی بە پەلەو ھەنوکەﯾی گرنگ
دەزان و پ يواﯾە کە ر ککەوتنی سياسی ن وان الﯾەنەکان پ وﯾستە بە رەچاوکردنی ھاوبەشبوونی
راستەقينە ب تو دوور ب ت لە ھەر ھەو کی پاوانکاری سياسی ،ھەر بەم دﯾدگاﯾەشەوە دەڕوان تە
ر ککەوتننامەی ستراتيژیو ئەگەرەکانی ھەموارکردنەوە ،ھەروەک گەﯾشتن بە ر ککەوتن کی سياسی
ھەمەالﯾەنە لەژ ر بنم چی پەرلەمانی کوردستان بﯚ قﯚناغی ئ ستای کوردستان بە گرنگو ئەر نی
دەزان  ،ھەروەک راﯾدەگەﯾەن کە ھەر ر ککەوتن کی ن وان ﯾەک تیو ھەر الﯾەن کی دﯾکەی سياسی
دەب دواجار بەپ ی ماددەی ) (39ب گەی )(7ی پەﯾ ەوی ناوخﯚی ﯾەک تی ،لەناو ئەنجومەنی
ناوەندﯾيەوە پەسند بکرێ.
–ئەنجومەنی ناوەندی پ يواﯾە نەبوونی ھەماھەنگی سياسیو کارگ ی پ وﯾست لەسەر ئاستی
ئەنجومەنی ئاساﯾيشی نەتەوەﯾیو نەبوونی ستراتيژ کی ھاوبەشو زا کردنی ئەج ندای الﯾەن کی
سياسی بەسەر رەوتو کارەکانی ئەنجومەنەکە ،زﯾان کی گەورە بە ﯾەک ﯾزی نيشتمانی دەگەﯾەن و
کەل ن کی ئاسان دەداتە دەست دوژمنانی کوردستان ،بﯚﯾە پ وﯾستە ھەرچی زووە پ داچوونەوەی ورد
بە کارەکان بکرێو لەسەر ئاستی نيشتمانیو نەتەوەﯾيەوە ئاراستەی ھە و ستەکان بکر ت.
–ئەنجومەنی ناوەندی بە مافی خﯚی دەزان لەمەودوا ،بە وردی ھە سەنگاندن لەسەر
ھە و ستەکانی مەکتەبی سياسیو ئەنجومەنی سەرکرداﯾەتی )ی.ن.ک( بکاتو لە کاتی پ وﯾستو
بەپ ی ئەو دەسە تانەی لە پەﯾ ەو پ ی دراوە ل پ چينەوەی خﯚی بکات ،داواش دەکات ھەرچی زووە
ئامادەکاری بﯚ بەستنی کﯚنگرە بکرێو ليژنەکانيش دواﯾين راپﯚرتی خﯚﯾان بدەنە ليژنەی ئامادەکاری
کﯚنگرە بﯚ ئەوەی ر کارو ميکانيزمەکانی بەستنی کﯚنگرە بگير نە بەر.
لە کﯚتاﯾيدا ئەنجومەنی ناوەندی )ی.ن.ک( و ای سەردانواندن بﯚ گيانی پاکی شەھيدانی کوردستان،
س وی بەرخودانو خەباتی نيشتمانی بﯚ سەرجەم پ شمەرگەو شەڕﭬانانو ئازادﯾخوازان دەن رێو
داوای چاکبوونەوەی برﯾندارەکانيش دەکات.
ئەنجومەنی ناوەندی
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان 2014/10/25
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
پارت  /الﯾەن :ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
و ت:

باشووری کوردستان
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QR C
Code:

ژمارە25 :

پا ە ئامەد
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
12215434116981
رۆژی  10ی تشرﯾننی ﯾهکهمی  2014له کﯚببان

ھيد بوو.
شه د

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە26 :

شەر بوو
در ژەپ دەرری ر گای سەدان ژژنە ت کﯚش
د رەنگين د
ک :شەھيد
پژاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0121048567
77751
ھيد رەنگين.
بﯚ بنەما ەی شەھ
رەنگين.
ن
شەھيد
سەنگەرانی ش
ھەموو ھاوس
بﯚ فەووجی دووی ھ زی ژنان و ھ
بﯚ ھەموو ژنانی کوورد.
ژنان و
ەرامەتی ن
خاک ،و ت،کە
سەنگەرەکاندا بەرگری لە خ
ەی کە لە س
ەموو ئەو ژنانە
س و لە رۆحی ھە
ن.
ی کورد دەکەن
گەلی
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ەری کوردی ب ند کردووە و جيھانی پياووساالری ھەژژاندووه.
شانی ژنانی ککورد لە ھەمووو جيھان سە
ت کﯚش
گەرەکاندا لە بەرامبەر
شەر لە سەنگ
و ن شەھيد دەنييز ،ئارﯾن ،گو ن باتمان و ددەﯾان و سەددان ژنە ت کﯚش
بە دۆزەخ.
ن و گيانی خﯚﯚﯾان کردە ک پپەی ئاگرو بﯚ تيرۆری جيھانی کردﯾان ە
چەتەککانی داعش بوونە قە غان
کە شاری کﯚبان
ەوانی بەردەووام کرد .ئەو ت کﯚشانەی ژژنان ئەم ۆ ە
گين ر گای ئە
ئەم ۆ شەھيد رەنگ
گەﯾشتﯚتە لوتکە.
ە
دا
موو گەلی کوررد و لە جيھاند
ە قە ی ت کﯚﯚشان و بەرخﯚﯚدان بوونەتە ھيوای ھەمو
کردۆتە
سە و
جی دووی ھ زی ژنان ،پرس
ب رەنگين ﯾوسف لە فەوج
ەی شەھيد بوونی ژنە ت کﯚشەر نەقيب
بە بﯚنە
ھەموو ژنانی ککوردستان و گەلی کورد ددەکەﯾن.
ی بنەما ه و ککەسوکار و ھ
مان ئاراستەی
سەرەەخﯚشی خﯚم
ەکەی و
ھيدی بنەما ە
شەھيد رەنگيين تەنيا شەھ
ھيوادارﯾن ئەمە دووا خەمی بنەمما ەکەﯾان ب ت و دە ين ش
پارچەی کوردستانه و کوردستان بە
ی
شەھيدی ھەررچوار
باشوووری کوردستاان نييە بە کوو شەھيد ،ش
ھيدانی سەرب ندا لە لە پ نناو ئازادی ئەوودا گيانی خﯚﯚﯾان بەخت دەەکەن.
شەھي
ستە ژنان
نەم ن تەوە ،پ وﯾس
ەکی دەنيز ،ئئارﯾن ،گو ن ،رەنگينەکان لە زەوی م
لە کﯚتتاﯾيدا دە ين بﯚ ئەوەی چە
ﯾەکينەکانی
ی
رﯾزەکانی پ شمەرگە و
ی
بەشداری لە
ی
يانە
ستانيشدا بەرۆحی فيداﯾيا
شووری کوردس
لە باش
ن و ببنە خاوەەن ھ زی خﯚﯾﯾان و لەم پ نااوەدا برەو بە ت کﯚشان و ر کخستن بووونی
پاراستتنی ژن بکەن
کﯚشانيان.
ی شەھيدان و در ژە پ دەرری ر گای ت ک
ن بدەن ،بﯚ ئەووەی ببينە وەە م بﯚ خو نی
خﯚﯾان
دان
ی بﯚ شەھيد
ەرزیو نەمری
سەربە
شی بﯚ دوژمننانی گەلی ککورد و چەتەککانی داعش.
رووڕەش
ستان
ر کخرراوی ژنانی ئازادی کوردس
 10ـ 1014
12ـ 0
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی ژﯾانی ئازادد  -پژاک
پارت  /الﯾەن :پارتی
QR C
Code:

ژمارە27 :

ەوە لە کﯚببان
ئاڕمی ﯾەپەگە
ی
ک بە ئا ی کوردستتان و
مەرگەﯾەک
پ شم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1170941407
77970
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...
ی
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکانی بابەت
کﯚبانی
ی
شارەەکان:
و ت:

کوردستان
ن
رۆژئاوای

QR Co
ode:

ژمارە28 :

ست لە ھە کەندنی
ستانی ع راق دەس
ی دﯾمﯚکراتی کوردس
ستە پارتی
پ وﯾس
خەند
دەقی دوژژمناﯾەتی بەربدات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4091909356
69094
سەر رۆژئاوای کووردستان ،روووی لە زﯾاد بووون ناوە و
ر
لە ماووەی دواﯾی دا ئاستی ھ ررش و گوشاررەکان بﯚ
ەوتی رۆژئاوا ھەﯾە .ھەروەەک
ستی لەناو برردنی دەسکە
ەلەکەمان وﯾس
ەن نەﯾاران و دوژمنانی گە
لە الﯾە
وتەکان و
ن
نی کە
ی دواﯾی دا ببە کﯚبوونەوەﯾﯾەکی نەھ ی
دەزانر ت ،رژ می دداگيرکەری توورکيا لە رۆژانی
النگ ری لە دژژی گەلەکەمان لە
ەلەکﯚمە و پيال
ە ھەو ی گە
ەﯾاندنەکاندا ئئاشکرابوو ،لە
پيالنەکانيان لە راگە
چﯚنيەتی بەر ووە چوونی ئەم گەلەکﯚمەﯾﯾان باس
نە و لەم کﯚبووونەوەدا زۆر ببە ئاشکرا ،چ
رۆژئاواای کوردستانە
بە داعيش بە مەبەستی دداگيرکاری ،دەەستيان
ەوەﯾە ،چەتەککانی سەر ە
ی ئەم کﯚبوونە
کردووەە .ھاوتەرﯾبی
ئەم ھ رشانە و لە چوارچ وەی
کﯚبانی کرد .ددوابەدوای م
بە ھ ررش کی بەرففراوان بﯚ سەرر ھەر می کﯚ
سەرۆکاﯾەتی بارزانی ،فەرمانی ھە کەندنی
ی ع راق بە س
ی کوردستانی
ی دﯾمﯚکراتی
ن پيالندا پارتی
ھەمان
پراکتيزە دەکر ت.
ە
ەنووکە ئەم پپيالنە
ەتيان لە سنووورەکانی رۆژ ئاوا داوە و ھە
خەندەەقی دوژمناﯾە
ستان بە ھيچ ش واز ک پەس
ش و پيالنگ رﯾاننە بﯚسەر رۆژژئاوای کوردس
روون و ئاشکراﯾە ککە ئەم ھ رش
سەند
لە
ت .بەتاﯾبەت ککردەوەکانی پارتی دﯾمﯚکرراتی کوردستتانی ع راق للە بەرامبەر گگەلەکەمان ە
ناکر ت
ە پ وﯾستی ببە ھە وﯾستی جيدی ھەﯾﯾە .ھە کەندننی خەندەق کە
ن ،مژار کە کە
رۆژئاواای کوردستان
شکرا لە بەراممبەر گەلی ککوردە لە سنووورەکانی ن وان رۆژئاوا و باشوور ،کردەووەﯾەکە
دوژمنااﯾەتيەکی ئاش
وان باکوور و رۆژژئاوای
سنووری ن ن
ەتی تورکيا لە س
الﯾەن دەو ی
ی رابردوو لە ال
کە بە ھەمان ش وواز لە قﯚناخی
ستانەوە
ھەر لەسەرتای شﯚرشی رۆژژئاوای کوردس
ر
چوو .ئەم رەووشە لە حال ککداﯾە کە
ستان بەر وە چ
کوردس
گەڵ سياسەتەکانی
ھەنگ لە ڵ
ەرﯾب و ھاوئاھ
ی دﯾمﯚکراتی ککوردستانی ع راق ،ھاوتە
ھەتا ئ ستا ،پارتی
ھەتولنەسرە ھە سووکەووتی کردووە.
چەتەکانی داعيش و جەبھ
دەو ەتی تورکيا و چ
ەنيا
لەو باووەرەداﯾن کە ئەو سياسەتتەی کە بە نااوی حکوومەتتی ھەر می کوردستانەوە دەکر ت ،تە
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ست لەم کرددەوانەوانەوە و
م پارتە بە زووتترﯾن کات دەس
سەتی پارتی دﯾمﯚکراتە و پ وﯾستە ئەم
سياس
ی دوژمناﯾەی
ی بەربدات.
ەت ھە کەندنی خەندەقی
بەتاﯾبە
بەشەکانی
ی
موو
ەمان لە ھەم
ستان ،پەژاک بانگ لەسەررجەم گەلەکە
وەک پپارتی ژﯾانی ئئازادی کوردس
الﯾەنە سياسييەکاان لە باشوورری
ە
ن و بەتاﯾبەت گەل و
جەم الﯾەنە کووردستانيەکان
ستان ،سەرج
کوردس
بکەن و خاوەن
ن
سووکەوت
ن کە لە بەراممبەر ئەم پيالننگ ﯾە ھەستتيارانە ھە س
ستان دەکەﯾن
کوردس
ست بن.
ھە و س
کﯚردﯾنناسيﯚنی پارتتی ژﯾانی ئازاادی کوردستاان— PJAK
08.04.2014
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
ی دﯾموکراتی
پارت  /الﯾەن :پارتی
ی ژﯾانی ئازادد  -پژاک
پارت  /الﯾەن :پارتی
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

رۆژئااوای کوردستتان

QR C
Code:

ژمارە29 :

ە )ئاڕﯾنی د رسيم)
پە دا ساغالم ناسراو بە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03102318116485
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داری
مەدەوە بەشد
داﯾک بووە .سا ی  2010لە ئام
سا ی  1991لە ئا مەد لە ک
ھيد بوو.
 2014-09لە ککوبان شەھ
کردوەە .رۆژی 9-28
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ئامەد
ئا

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باکووری کوردستان

QR Co
ode:

ژمارە30 :

سەربەست
ت
ۆ ئەسين نناسراو بە زﯾندان س
تانژۆ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210644117024
له شااری موشی باکووری کورددستان لهداﯾککبووه ،له رۆژی 15ی تشررﯾنی ﯾهکهم لهکﯚبان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد
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شهھيدبوو.
ه

QR C
Code:

ژمارە31 :

لە کوبانی
پاراستنی ژنان ە
ی
ی
کينەکەنای
ەرﯾالی ﯾەک
چانتااﯾەکی گە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014111
15112355118132
پاراستنی ژنان لە کوببانی
ی
ی ﯾەکينەکەننای
چانتاﯾﯾەکی گەرﯾالی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
- YPG
ستنی گەلG
کينەکانی پاراس
پارت  /الﯾەن :ﯾەکي
و ت:

رۆژئئاوای کوردستتان

QR Co
ode:

ژمارە32 :

ی کﯚبانی
ی ئاوارەی
د مندا کی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0072150017
77711

36

...
کانی بابەت
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەکا
شارەکان :کﯚباانی
ش
و ت:

ستان
رۆژئئاوای کوردس

QR Code
e:

ژمارە33 :

ە کەمال ئئورميە
حافييز کەچاک ناسراو بە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210650117030
هداﯾک بووه ،له رۆژی 9ی تشرﯾنی ﯾهککهم لهکﯚبان
ی رۆژھه تی کوردستان له
لهشارری ئورميهﯾی
ھيدبوو.
شهھي
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە34 :

و بە )ئاواز عەفرﯾن)
خﯚ ناسراو
سەن ش خ
حەس
37

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
04120911116554
2014-09
کردوە ،رۆژی 0 -22
،
شداری
ک بووە ،سا ی  2013بەش
لە کوبان لە داﯾک
د بوو.
لە دۆننخيز شەھيد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە35 :

د بەرکەل
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0091527507
77739
ی سەرۆکی دەستەی ج بەج کاری کاانتﯚنی کﯚبان
ج گری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
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شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

QR Co
ode:

ژمارە36 :

ەد
خەلييل محەمە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116512
تﯚپبارانى چهتهکانى داعش
ى
 201له ئهنجاامى
له گونندى ھلنج کوبان له داﯾک بووه .رۆژژى 14-09-28
(TEV-DEه.
موکراتی )EM
ى جﭭاکى دﯾم
مى تهﭬگهرى
ھيد بوو .ئهندام
شهھي

ژمارە37 :

 80مليﯚن دۆالرە
ستان  10مليار و 00
وای کوردس
داھاتی سا ننەی رۆژئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201407
7211140507
77054
ميل نەوت
 25ھەزار بەرم
ستانی رۆژئاواا ،ﯾاخود کورددستانی سوررﯾا دەتوان ت للە رۆژ کدا 50
کوردس
ستا بە
سروشتی لەم ناوچەﯾﯾە کە تائ تا
ی
جگار زۆر لەگاززی
ی ب کی ئ ج
گە لەھەبوونی
ەمبھ ن ت ،جگ
بەرھە
داھاتی نەوت و
ی
رۆژئاوا لە نيوەی بوودجەی
ا
ستانی
ژمارە نەخەم نراوەە ،بەمەش دااھاتی کوردس
کشتووکا ی سورﯾا زﯾاترە.
ھەناردەی
ميل نەوتی ھ
 38ھەزار بەرم
ە حکومەتی دﯾمەشق 80
شﯚرشی سورﯾا ،رۆژانە
ی
پ ش ددەستپ کردنی
ِ
ەوتی سورﯾا
نيوەی داھاتی نە
ی
ستانی رۆژئاوا زﯾاتر لە
ەو ت کوردس
مەش دەردەکە
دەرەوەە دەکرد ،بەم
ەمد ن ت.
بەرھە
لەناوچەی کشتوکا ی و زەوی بەپييتی
ی
ستانی سورﯾا رووبەر کی ززۆر
شەوە کوردس
ی کشتوکا يش
لەرووی
دەگاتە 18
ە
ھەﯾە بەبەراورد بەنناوچەکانی دﯾکەی سورﯾا  ،ناوچە کشتتوکا يەکانی کوردستانی سورﯾا
 400ھەزار تەن گگەنم،
ھەزار کيلﯚمەتر چووارگﯚشە ،کە بەرھەمھ ناننی گەنم ت ياندا دەگاتە  1مليﯚن و 4
ئەم ر ژەﯾەش سەدا  37بەرھەممی گەنمی سورﯾا پ کد ن ت.
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بەرھەمی پەموو )لﯚکە( لە کوردستانی رۆژئاوا دەگاتە  273ھەزار تەن ،ئه و ر ژەﯾەش سەدا 39
بەرھەمی پەمووی ھەموو سورﯾا پ کد ن ت ،ھەروەک ناوچە کوردستانيەکان زﯾاتر لە  15مليﯚن داری
زەﯾتونی ت داﯾە کە سەدا  23کﯚی داری زەﯾتونی سورﯾا پ کد ن ت.
کﯚی گشتی بەروبوومی کشتوکا ی کوردستانی رۆژئاوا دەگاتە سەدا  45سەرجەم بەرھەمی
کشتوکا ی خاکی سورﯾا .
کشتوکا ی کوردستانی رۆژئاوا پشت بە سامان کی ﯾەکجار گەورەی ئاو دەبەست ت لەناوچەکەدا لەڕ ی
 10بەنداوەوە کە سەرجەميان توانای گلدانەوەی  300مليﯚن مەتر چوارگﯚشە ئاوﯾان ھەﯾە و لەڕ ی ئه و
بەنداوانەوە ناوچە کشتوکا يەکان ئاو دەدر ن ،جگە لەبوونی ھەشت روباری گەورە له و ناوچەﯾە ،کە
سەدا  55داھاتی ئاوی سەرجەم خاکی سورﯾا پ کد ن ت.
بەپ ی راپﯚرتی کەنا ی  BBCو کەنا ی عەرەبيە ،داھاتی نەوتی ھەر می کوردستانی رۆژئاوا بەپ ی
نرخی بازاڕە جيھانييەکان بە  9مليار و  500مليﯚن دۆالر مەزەندە دەکر ت ،ھەروەک بەرھەمی
زەﯾتونيش بە  750مليﯚن دۆالر و گەنم بە  372مليﯚن دۆالر و بەرھەمی لﯚکە بە  230مليﯚن دۆالر
مەزەندە دەکر ن.
کﯚی سەرجەم داھاتی کوردستانی سورﯾا بە  10مليار و  800مليﯚن دۆالر مەزەندە دەکر ت کەدەکاتە
نيوەی زﯾاتر لەبودجەی سا نەی سەرجەم دەو ەتی سورﯾا.
رۆژئاوای کوردستان بە عيراق و تورکياوە ھاوسنوورە و گرنگترﯾن شارەکانی برﯾتين لە قاميشلﯚ،
حەسەکە ،د رﯾک ،عامودا ،سەر کانی ،کوبانی ،عەفرﯾن.
روبەری ئەم ناوچە کوردﯾە دەگاتە  24ھەزار کيلﯚمەتر دوجا ،کەدەکاتە نزﯾکەی روبەری ھەموو لوبنان،
نزﯾکەی  3مليﯚن و  500ھەزار کەس ت يدا نيشتەج ن ،کە زۆربەﯾان کوردن و کەمينەکانی دﯾکەی
عەرەب و ئاشوری لە کوردستانی سورﯾا بوونيان ھەﯾە.
لە  21مانگی ﯾەکی ئەمساڵ ،ھەرس کانتﯚنی عەفرﯾن و کوبانی و جزﯾرە ،بەڕ وەبەر تی خﯚج ييان
راگەﯾاند ،لە ئ ستاشدا ھەند ک شو ن و ناوچەی کوردستانی سورﯾا شەڕی ھ رش و پەالماری
چەکدارەکانی داعش دەکەن ،بەتاﯾبەتی ئه و ناوچانەی کە نەوتيان ت داﯾە و داعش دەﯾەو ت دەستيان
بەسەردا بگر ت ،کوردﯾش بەرگرﯾيان ل دەکات .
سەرچاوە  :رۆژنامەی چاود ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان
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QR C
Code:

ژمارە38 :

دان)
ن تﯚ ھ ن
ن ناسراو ببە )ب رﯾتان
د ﭬاا عوسمان
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03102318116490
رۆژی -09-22
دار بووە .ی
جيب لە داﯾک بووە .سا ی  2013بەشد
لە گوندی تل حاجي
کوبانی شەھيد بووو.
ی
 2لە گوندی د ۆنخزی
2014
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە39 :

ن
ن بنگﯚل نااسراو بە ب رﯾتان ژن
دﯾالن
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210640117020
کهم لهکﯚبان
تشرﯾنی ﯾه ه
ستهنبوڵ لهداﯾک بووه ،له رۆژی 15ی تش
لهئهس
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شهھيدبوو.

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە40 :

ەری ئازادی
دنی تەﭬگە
ی کﯚتاﯾی ﯾەکەمين کﯚنگرەی دامەزراند
ی بەالغی
دەقی
ە گای کورردستان
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0221522217
77792
مە ﯾەتی و پپارتی
شنبيری و کﯚﯚمە ﯾەتی ،ر کخراوی کﯚم
سياسی ،رۆش
ئ مە ووەک کﯚمە ک کەس تی س
می 2014دا للە کﯚنفرانس کی رۆژنامەووانيدا و
شرﯾنی ﯾەکەم
سی دوای ئەووەی لە ر کەووتی 11ی تش
سياس
شخەری
بەئامادەبوونی دەﯾاان کەس تی سياسی و ررۆشنبيری دەەستپ شخەرﯾيەکمان بەناوی "دەستپ ش
جﭭاتی
 151ئەندامی ج
گيشدا بەئاماادەبوونی 1
ەری ئازادی" رراگەﯾاند ،لەر کەوتی  17ی ھەمان مانگ
تەﭬگە
دروشمی" لەپ ناو
"
ەم شار و شارۆچکەکانی باشووری کورردستان ،لەژ ر
ەری سەرجە
ی ،وەک نو نە
گشتی
سل مانی بەڕ وەەبرد و
دنمان لە ل
ەکەمين کﯚنگررەی دامەزراند
مە گاﯾەکی دﯾﯾموکراتدا" ﯾە
ی ئازاد و کﯚم
تاک کی
ستان"مان دا .للە
کﯚمە گای کوردس
ە
ی "تەﭬگەری ئازادی
ی دامەزراندنی
گرەدا بەکﯚی دەنگ ب ﯾاری
لەکﯚنگ
شی جيھان و رۆژھە تی نناوﯾن بە گشتتی و دۆخی
چ وپری رەوش
ی گشتی بەچ
کﯚنگرەەکەدا جﭭاتی
سی و کﯚمە ﯾەتی و ئابووری و پەروەرددەﯾی و رۆشننبيری و بەرگرری و بوارەکاننی دﯾکەی ژﯾﯾانی
سياس
ﯾار کی گرنگ .ھەروەھا
ەنجام و ب ر
ﯾشتە چەند ئە
ن و ئ راقی تاووتو کرد و گەﯾش
ی کوردستان
کﯚمە گای باشووری
تيانەدا
کی دﯾموکراتي
ی تەﭬگەری ئازادی و پرۆژژە ب ﯾارەکان ،لەھە بژاردن ک
ی پەﯾماننامەی
دوای پەسندکردنی
دو و دەستتەﯾەکی
محەمەد عەبد
الن شاکر و م
گەری ئازادی ھەر ﯾەک لە بەڕ زان شيال
سەرۆکی تەﭬگ
ھاوس
شتی لە  15ئئەندامی کﯚنگگرە ھە بژ رددران .
بەڕ وەەبەراﯾەتی گش
دا گروپی
وەی پيالنگ ﯾيەککی دژە کورد و کوردستاند
ەرەکەمان لەککات کداﯾە کە لەچوارچ ی
کبوونی تەﭬگە
لەداﯾک
گەورەی دەو ەتی داگيرکاری تورککيا و چەندﯾن دەو ەت
ی
ەکی
ی و ھاوکارﯾيە
چەتەککانی داعش بە پشتيوانی
ھەموو
کردووە و بەھ
ەی کوردستاننيان دەستپ ک
ی داگيرکارانە
کە پەالمار کی
ی جيھانی و ناوچەﯾی دﯾک
و ھ زی
ھەموو ئاستەکاندا،
ستانيش لەھ
نی گەلی کورردستان دان .گەلی کوردس
ەو ی ق کردنی
دڕندەﯾﯾيەکەوە لەھە
ستان
ی کوردستانداا؛ پ شمەرگە و شەڕﭬان و گەرﯾال دل رەەکانی کوردس
ەتی لە باشووور و رۆژئاوای
بەتاﯾبە
ەتاﯾبەتی لە ککﯚبان دا گەل و شەڕﭬانەکانی
ن نواندووە ،بە
ی و نەوازەﯾان
ی و بەرخﯚدانن کی م ژووﯾی
بەرگری
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ﯾەپەگە و ﯾەپەژە بەرخﯚدان کيان نواندووە کە لەھەموو م ژووی مرۆﭬاﯾەتيدا نموونەﯾەکی نەوازەﯾە .بﯚﯾە
کﯚبان ئيتر م ژوو کی پ شنگداری تﯚمار کرد و داھاتوو کی شکﯚدارﯾشی بﯚ گەلەکەمان مسﯚگەر کرد.
ئيدی بەرخﯚدانی کﯚبان بﯚتە سيمبﯚلی بەرخﯚدانی گەلی کوردستان و تەواوی مرۆﭬاﯾەتی ،سيمبﯚلی
بەرگرﯾکردن لە کەرامەت و ژﯾانی ئازادانەی گەلی کوردستان .ئەمەش ئەرکی ئ مەی لەبەرامبەر بە
ئەرکە نەتەوەﯾی و نيشتمانييەکانی تەﭬگەرەکەمانی روونتر و مەزنتر کردووە .
ھەروەھا دامەزراندنی تەﭬگەرەکەمان "تەﭬگەری ئازادی" لەکات کداﯾە کە سيستەمی با دەستی
جيھانی لەن و گ ژاو کی قوو ی بونيادی داﯾە و تەواوی کﯚمە گاکانی مرۆﭬاﯾەتيشی پەلک شی ئەو
گ ژاوە ھەمەالﯾەنە کردووە ،لەپ ناو لەسەرپ مانەوەی خﯚﯾشيدا کەوتﯚتە ن و ملمالن و جەنگ کی
خو ناوی جيھانييەوە و ناوچەی خﯚرھە تی ناوﯾنيشی کردۆتە چەقی ئەو ملمالن و جەنگە.
کوردستان و ھەر چوار دەو ەتی با دەستی سەر کوردستانيش وەک ناوەندی ئەم ناوچەﯾە بوونەتە
گﯚڕەپانی سەرەکی ﯾەکالﯾيکردنەوەی ملمالن و جەنگەکان .بەمەش کارﯾگەری تەواوی ملمالن و
جەنگە جيھانی و ناوچەﯾی و ھەر مييەکان راستەوخﯚ کارﯾگەری ھەمەالﯾەنەی بەسەر کوردستان و
ئەو دەو ەتە قەوارەپار زانەدا ھەﯾە .
باشووری کوردستانيش وەک بەش کی کوردستان و لەسنووری ئ راقدا گﯚڕەپان کی گرنگی ئەم دۆخە
گ ژاوﯾيەﯾە و کارﯾگەری راستەوخﯚی جيھان و ناوچەکەی بەسەرەوەﯾە .تەنانەت ھەم بﯚتە گﯚڕەپان کی
سەرەکی و ھەميش بﯚتە بەش ک لە ملمالن و جەنگی ن وان جەمسەر و رەوتە ملمالن کار و
ناکﯚکەکان .و ای  23ساڵ ئەزموونی دەسە تدار تی لە ھەر مدا ،کەچی لە ئاستی سيستەمی
دەسە تدار تی و دۆخی کﯚمە ﯾەتيدا لەن و گ ژاو کی قووڵ و بەرفراوان داﯾە و ئيتر سيستەمی
دەسە تدار تی و کﯚمە گا بﯚتە سيستەمی قەﯾران و بەڕ وەبردنی قەﯾرانەکان .ئەمەش لەگەڵ خﯚﯾدا
زەمينەی گﯚڕانکارﯾيەکی بنچينەﯾی گەورەی لەھەناوی خﯚﯾدا ھە گرتووە.
ئ مە لە کﯚنگرەکەماندا؛ گەﯾشتينە ئەو راستييەی کە "ھەرچەندە ناڕەزاﯾيە جەماوەرﯾيەکان لەبەرامبەر
بەم دۆخەدا تاد ت زﯾاتر و چ تر دەب تەوە ،بە م دەسە ت بەھﯚی تاﯾبەتمەندﯾيە قﯚرخکارﯾيەکەﯾەوە
ھ شتا ب باکە لە وە می ئەر نيانەی ناڕەزاﯾيە جەماوەرﯾيەکان .بەمەش دەسە ت لەبری بوون بە ھ زی
چارەسەرکردنی ئەو دۆخە گ ژاوﯾيەی کە خﯚی و کﯚمە گاشی ت خستووە ،بﯚتە سەرچاوەی ک شە و
قەﯾرانەکان و لەھەو ەکانی بﯚ رزگاربوون لەم دۆخەدا بەبنبەستی گەﯾشتووە .ھ ز و الﯾەنە
ئﯚپﯚزسيﯚنەکان بەھﯚی مەﯾلی دەسە تخواز تی و نەبوونی ستراتيژ و بەرنامەﯾەکی چارەسەرئام ز بﯚ
ک شە و قەﯾرانەکان نەﯾانتوانيوە ببنە ھ زی چارەسەری و لەگەڵ ﯾەکەم ھەنگاوی بەشداربوونيان لە
دەسە تدا بوونە ھ زی ﯾەدەگی دەسە ت و ئەو وزە و پشتيوانييە جەماوەرﯾيەی بەدەستيان ھ نابوو،
خستيانە خزمەت ئيدارەکردنی ک شە و قەﯾرانەکان نەک چارەسەرکردنيان .بەمەش ئﯚپﯚزسيﯚنی
دەسە تخواز ناڕەزاﯾيەکان و ھيوا و داخوازﯾيەکانی کﯚمە گای وەک پەﯾژەﯾەک بﯚ گەﯾشتن بە دەسە ت
بەکارھ نا و دۆخ کی ب ئﯚپﯚزسيﯚنی لەناو پەرلەماندا ھ ناﯾەکاﯾەوە .بە م ئەمە نە بەواتای
چارەسەرکردنی ک شە و قەﯾرانەکان د ت و نە ناڕەزاﯾی و ھيوا و داخوازﯾيەکانی کﯚمە گاش کﯚتاﯾيان
پ د ت .بﯚﯾە کﯚمە گا ،لەسەرووی ھەمووﯾانەوە چين و تو ژە ھەژار و رەنجدەرەکان ،تا گەﯾشتن بە ماف
و ئازادﯾيەکانی خﯚﯾان دەستبەرداری ت کﯚشانی خﯚﯾان نابن و بەردەوام لەن و ل گەڕﯾنی چارەسەری دان
و لەميانەی چاالکييە ناڕەزاﯾيەکانييەوە ھ زی نو ی گﯚڕانکاری و وەرچەرخان و توانستی چارەسەری
دەئافر نن".
لەسەر ئەم بنەماﯾە؛ تەﭬگەری ئازادی کﯚمە گای کوردستان کە بزووتنەوەﯾەکی نو ی جﭭاکی سياسی
خاوەن جيھانبينی و ر بازی وەرچەرخانی دﯾموکراتيانەﯾە لەپ ناو وە مدانەوەﯾەکی راستی ئەم دۆخە
دژوارەی کە ئ ستا لە باشووری کوردستاندا دەگوزەر ت لەداﯾک بووە و بەم ئامانجەشەوە ت کﯚشانی
خﯚی دەستپ دەکات .مسﯚگەر تەﭬگەرەکەمان خﯚی بە ج گرەوە ﯾان دژبەری ھيچ پارت و الﯾەن کی
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سياسی دﯾارﯾکراو نابين ت .بە م بە رۆح و فيکر کی ئﯚپﯚزسيﯚنی رادﯾکاڵ و پﯚزەتيﭫ کار و خەباتی
خﯚی بەڕ وە دەبات ،بﯚئەوەی بب تە ھ زی چارەسەری ک شە و قەﯾرانەکان و بەشدار کی چاالک و
کارﯾگەر لە بونيادنانی سيستەم کی سياسی جﭭاکی دﯾموکراتی .سەبارەت بە پرسە زﯾھنی،
سياسی ،جﭭاکی ،چاندی و ئابوورﯾيەکانی کﯚمە گاش پرۆژە و خەباتی چارەسەرئام زی خﯚی دەب ت .
لەﯾەکەمين کﯚنگرەی جﭭاتی گشتی تەﭬگەری ئازادﯾدا لەميانەی گفتوگﯚﯾەکی کراوە و ئازادانەدا
بەش وەﯾەکی روون جيھانبينی و ر بازی کار و خەباتی تەﭬگەرەکەمان و ئەرک و ئامانجەکانی
دەستنيشان کرد و مﯚدﯾل کی نو ی ر کخستنی دامەزراند .لە کﯚنگرەدا ر بازی کار و خەباتی تەﭬگەری
ئازادﯾمان دەستنيشان بوو ،کە بە پ شەنگاﯾەتی ژنان و گەنجانی ئازادﯾخوازە و بەشداری ژنان لەھەموو
بوار و ئاستەکانی ت کﯚشاندا لەسەر بنەمای بەشداری ھاوبەش و ﯾەکسان دەب ت و سيستەمی
ھاوسەرۆکاﯾەتی بنەماﯾەکی سەرەکی بەڕ وەبردنی کار و خەباتمانە .ھەروەھا دﯾموکراتيزەکردنی تاک
و جﭭاک بﯚ گﯚڕان و وەرچەرخانی دﯾموکراتی ش وازی بنچينەﯾيمان دەب ت .لەئاستی ھەر م و شار و
شارۆچکە و گوندەکانيشدا سيستەمی ئەنجوومەنەکان بەبنەما وەردەگرﯾن .
ھەروەھا سەبارەت بە دۆخی سياسی و ئابووری و کﯚمە ﯾەتی و کولتووری و بەرگری خﯚﯾی
لەئاستی نەتەوەﯾی و نيشتمانی و دﯾموکراتی و خزمەتگوزارﯾدا چەندﯾن ب ﯾاری گرنگی وەرگرت،
گرنگترﯾنيان ئەمانەن :
ﯾەکەم :لەبواری نەتەوەﯾی و نيشتمانيدا
1.لەپ ناو ﯾەک تی و ﯾەکگرتنەوەی جﭭاک و خاکی کوردستاندا کﯚنفيدرا ی دﯾموکراتی کوردستان
بەئامانجی ستراتيژی خﯚی دەبين ت.
2.ھەموو ھەو کمان بﯚ بەستنی کﯚنفرانس کی نەتەوەﯾی تەرخان دەکەﯾن .لەم چوارچ وەﯾەدا
پرۆژەﯾەکی نەتەوەﯾی دﯾموکراتی ئامادە دەکەﯾن و پشتيوانی تەواو لە ت کﯚشان و بەرخﯚدانی
گەلەکەمان و ھەو ە ئاشتيخوازﯾيەکان بﯚ چارەسەری دﯾموکراتيانەی پرسی کورد لەپارچەکانی دﯾکەی
کوردستان دەکەﯾن .
3.پرۆژەﯾەکی دەستووری بﯚ ئ راق کی کﯚنفيدرا ی دﯾموکراتی ئامادە دەکەﯾن کە ماف و ئازادی گەلی
کوردستان و گەالنی دﯾکەی ئ راق مسﯚگەر بکات.
4.پرۆژەﯾەکی دﯾموکراتی بﯚ چارەسەری پرسی ھەموو ناوچە کوردستانييەکانی دەرەوەی ھەر م
ئامادە دەکەﯾن.
5.لەچوارچ وەی پرۆژەی نەتەوەﯾی و نيشتمانيدا خەباتی جددی و ھەمەالنە بﯚ پاراستنی زمان و
ش وەزارەکان و شو نەوار و کەلەپوور و فﯚلکلﯚری کوردەواری و گەالنی دﯾکەی کوردستان دەکەﯾن.
6.بەھەموو ش وەﯾەک پشتيوانی لە بەرگری و بەرخﯚدانی شکﯚمەندانەی پ شمەرگە و شەڕﭬان و
گەرﯾال گيانبازﯾيەکانی کوردستان دەکەﯾن کە دژ بە ھ رشە دڕندەﯾيەکانی چەتەکانی داعش و ئەوانەش
کە پشتيوانی و ھاوکاری ئەو گروپە سەرل ش واوانە دەکەن لەسەنگەری کەرامەت و بەرگرﯾکردن دان.
بەتاﯾبەتی بەرخﯚدانی گەلەکەمان و شەڕﭬانە بو رەکانی ﯾەپەگە و ﯾەپەژە لە کﯚبان و تەواوی رۆژئاوای
کوردستان کە ئيدی بﯚتە ناسنامەی بەرخﯚدانﭭان تی گەلی کوردستان لەجيھاندا.
7.لەپ ناو ت گەﯾشتن کی راست و دﯾموکراتيانە بﯚ رۆ ی ئاﯾين و ئاﯾينزا و تەرﯾقەتەکان لەسەر تاک و
کﯚمە گادا ب تەدی و مەترسييەکانی ھەموو جﯚرە توندڕەوی و دەمارگيرﯾيەکی ئاﯾينی و ئاﯾينزاﯾی
ر گيرﯾی ل بکر ت پرۆژە و ھەوڵ و ت کﯚشانی دﯾموکراتيانەمان پەرەپ دەدەﯾن .
دووەم :لەبواری سياسەتی دﯾموکراتيدا
1.خەباتی ئﯚپﯚزسيﯚنبوونی رادﯾکا نەی دﯾموکراتی تەﭬگەرەکەمان لەسەر بنەمای ئﯚپﯚزسيﯚن تی
پﯚزەتيﭫ دەستپ دەکەﯾن و لە بەرەی گەل و ئازادﯾخوازان و دﯾموکراتيخوازاندا ت کﯚشانمان بەرەوپ شەوە
دەبەﯾن .
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2.کار بﯚ پ شخستنی بەرەﯾەکی نەتەوەﯾی دﯾموکراتی لە کەس تی ئازادﯾخواز ،الﯾەنە سياسييە
دﯾموکراتيخوازەکان و ر کخراوە جﭭاکييەکان دەکەﯾن.
3.لەپ ناو داڕشتنی دەستوور کی دﯾموکراتيدا پرۆژەﯾەکی دەستووری پ شکەش بە رای گشتی
کوردستان و پەرلەمانی ھەر م دەکەﯾن.
4.کار بﯚ وەدەرنانی ھەموو ھ زە سەربازی و دەزگا ھەوا گرﯾيەکانی دەو ەتان و ئەو دەزگاﯾانەی بەناوی
دﯾکەوە دامەزراون دەکەﯾن کە زﯾان بە ئاساﯾشی نەتەوەﯾی و نيشتمانيمان دەگەﯾەنن.
5.لەچوارچ وەی پرۆژەﯾەکی نەتەوەﯾی و نيشتمانيدا ھەو دەدەﯾن گەل لەھەموو ھەر م و شار و
الد کانيدا خاوەن ھ زی خﯚﯾی بەرگرﯾکردن ب ت.
6.بﯚئەوەی ھ زی پ شمەرگە ،ئاساﯾش ،دەزگای ھەوا گری ،پﯚليس و سەرجەم دەزگاکانی تر ببنە
دەزگای ھەموو و ت خەبات دەکەﯾن تاکو ئەو دەزگاﯾانە سەرلەنوێ دروستبکر نەوە .
س يەم :لەبواری ئابووری و کارگ ﯾيدا
1.بﯚ بنب کردنی گەندە ی لەھەموو کاﯾەکانی سيستەمی سياسی و کارگ ﯾدا پرۆژە و خەباتی
کرداری و جەماوەری پەرەپ دەدەﯾن .
2.کار بﯚ سەرلەنوێ ر کخستنەوەی سيستەمی کارگ ی لە باشووری کوردستان و ئ راق دەکەﯾن کە
سيستەمی کﯚنفيدرا ی دﯾموکراتی و خﯚبەڕ وەبەر تی دﯾموکراتی بەبنەما وەربگير ت و ناوەند تی کەم
بکاتەوە ،سنوورە کارگ ﯾيەکان بەگو رەی ھاوسەنگی و راستينەی دﯾموگرافی دانيشتوان ر کبخر نەوە.
3.لەبەرامبەر بە ھەموو پرۆژە ئابوورﯾيە پاوانخوازﯾيە چەوس نەرەکان ت کﯚشان دەکەﯾن.
4.کار بﯚ خﯚما يکردن و بە نيشتمانيکردنی سامانی نەوت و گاز و سەرجەم وزە و کانە سروشتييەکان
و ھەموو بوارەکانی بەرھەمھ نان و وەبەرھ نان ،تەندروستی ،خو ندن و گەﯾاندن دەکەﯾن .
5.بﯚ چارەسەرکردنی ک شەی زەوﯾە کشتوکا ی و مو کدارﯾيەکان و گەڕاندنەوەی مافی مو ک تی بﯚ
جوتياران پرۆژەﯾەکی چاکسازی کشتوکا ی ئامادە دەکەﯾن.
6.کاری جددی بﯚ ئاوەدانکردنەوەی گوندەکان و گەڕانەوە بﯚ گوندەکان دەکەﯾن و لەبواری کشتوکا ی و
ئاژە دارﯾدا دەبينە خاوەن پرۆژەی ھەروەزکاری .
چوارەم :لەبواری کﯚمە ﯾەتيدا
1.بﯚئەوەی ب کاری نەم ن ت و ژﯾان و مافەکانی کر کار و رەنجدەران بپار زر ن ت کﯚشان دەکەﯾن و بە
پ وﯾستييەکی گرنگی دەبينين کە ﯾاسای مسﯚگەری کﯚمە ﯾەتی و تەندروستی )الچمان االجتماعی و
الصحی( بﯚ ھەموو کەس ک لەھەر تەمەن کدا ب ت داب ژر ت و ج بەج بب ت .
2.کار بﯚ دﯾموکراتيزەکردنی سيستەمی پەروەردە و ف رکردن لەھەموو ئاستەکاندا دەکەﯾن و پرۆژەی
پەروەردەی جﭭاکی دﯾموکراتی لەئاستی ھەر م و شار و گەڕەک و الد کاندا پ شدەخەﯾن.
4.کار بﯚ پاراستنی ژﯾان و تەندروستی مندا ن و ج گيرکردنی سيستەم کی پەروەردەﯾی پ شکەوتوو
لە داﯾەنگە و باخچەی مندا ن و خو ندگای سەرەتاﯾی و نەشونمای سروستيانەی مندا ن دەکەﯾن و
ر گيری لەھەموو جﯚرە کارپ کردن کی مندا ن دەکەﯾن.
5.لەپ ناو دابينکردنی ژﯾان کی ئاسوودە و ئارام بﯚ پير و پەککەوتە ،کەمئەندام و خاوەن پ داوﯾستييە
تاﯾبەتەکان ت دەکﯚشين .
6.کار بﯚ گﯚڕﯾنی سيستەمی تەندروستی و دابينکردنی بيمەی تەندروستی بەگو رەی پ وەرە
جيھانييەکان دەکەﯾن.
7.بﯚ نەھ شتنی کر چ تی و ک شەی نيشتەج بوون پەرە بە پرۆژە ھەرەوەزﯾيەکان دەدەﯾن.
پ نجەم :لەبواری ماف و ئازادﯾيەکانی ژناندا
1.لەپ ناوی ئەوەی ژن ناسنامە و ئيرادەی خﯚی بەدەست ب ن تەوە و پ شەنگاﯾەتی بونيادنانی
جﭭاک کی ئازاد و ﯾەکسان و دادپەروەر بکات ت کﯚشانی ھەمەالﯾەنەی خﯚمان پ شدەخەﯾن .
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2.چەند پرۆژەﯾەکی تاﯾبەت سەبارەت بە دۆخی ژنان ئامادە دەکەﯾن لەوانە :پرۆژە ﯾاسای
ھەموارکردنەوەی ئەو ﯾاسانەی کەوا جياکاری نەر نی رەگەزﯾان بە بنچينە وەرگرتووە ،وەک :ﯾاسای
باری کەس تی ،ﯾاسای سزادان ،ﯾاسای کار و ﯾاسای دژ بە لەشفرۆشی .پرۆژە ﯾاساﯾەک سەبارەت بە
ژنکوژی و ب ﯾنەوەی سزای ھەتاھەتاﯾی بﯚ ھەر ژنکوژ ک ،بەمەرج ک ھيچ ل بوردن کی گشتی و تاﯾبەت
نەﯾگر تەوە .پرۆژە ﯾاساﯾەک بﯚ چەسپاندنی ر ژەﯾەک کە کەمتر نەب ت لە  40%بﯚ ژنان لەسەرجەم
کاروباری دەزگاکانی ھەر مدا .پرۆژە ﯾاساﯾەک بﯚئەوەی لەھەموو دامەزراوەکاندا سەرۆک ﯾان
ج گرەکەی ژن ب ت ،ﯾاخود سيستەمی ھاوسەرۆکی پەﯾ ەو بکر ت.
شەشەم :لەبواری ماف و ئازادﯾيەکانی گەنجاندا
1.لەپ ناو نەھ شتنی ھەژاری ،ب کاری ،مشەخﯚری و تەشەنەسەندنی ماددە ھﯚشبەرەکان لەن و
رﯾزەکانی گەنجاندا لەھەموو ئاست و شو ن کدا کﯚمە ەی ھەرەوەزی ئاوادەکەﯾن .
2.لەبەرامبەر بە ھەموو جﯚرە شا و کی کولتووری کە بەمەبەستی ش واندنی کەس تی گەنج و
لەدەستدانی وزە و توانست و پ شەنگاﯾەتييە ئازادﯾخوازﯾيەکەی گەنجان بەئامانج وەربگر ت ،ت کﯚشانی
ھەمەالﯾەنە دەکەﯾن.
3.لەپ ناو پ شەنگاﯾەتيکردنی گەنجان لە بەرگرﯾکردن لە گەل و و تدا لەچوارچ وەی بەرگری خﯚﯾی و
رەوادا ھوشياری بەرگرﯾکردن و خﯚڕ کخستەکردنی گەنجان لە ئاستی ھەر م و شار و الد کاندا
بەبنچينە وەردەگرﯾن.
ھاوکات لەگەڵ ئەم ب ﯾارانەدا تەﭬگەری ئازادﯾمان گەل ک ب ﯾاری دﯾکەی وەرگرتووە و چەندﯾن
پرۆژەشمان بﯚ ﯾەکەم قﯚناخی خەبات و ت کﯚشانمان ئامادە کردووە .مسﯚگەر ئ مە لە خەبات و
ت کﯚشانی خﯚماندا پەروەردەی زﯾھنی دﯾموکراتی و ر کخستنی جەماوەری و ئيرادەی ئازاد بە بنەما
وەردەگرﯾن ،گەل و جەماوەر بە پشتيوانی ماددی و مەعنەوی سەرەکی خﯚمان دەزانين .سەرکەوتن و
بەئامانج گەﯾشتنی تەﭬگەرەکەشمان ھەر تەنيا بە پشتيوانی گەل د تەدی .
لە کﯚتاﯾيدا ئ مە وەک تەﭬگەری ئازادی کﯚمە گای کوردستان دەخوازﯾن لە و تەکەمان و لەن و
گەلەکەماندا ببين بە تەﭬگەر کی ج ی باوەڕی و متمانەی گەلەکەمان ،ببينە سەرچاوەی ھيوا و ئيرادە
و ھ زی ت کﯚشان و بەرگرﯾکردن لە ماف و ئازادﯾيەکانی گەل .لەم پ ناوەشدا بە باوەڕی و ئيرادەﯾەکی
تﯚکمە و بە جﯚشوخرۆش کی شﯚڕشگ رانەوە و بە ئەشق کی مەزن بﯚ ئازادی لەت کﯚشاندا دەبين .ئ مە
داوای دۆستاﯾەتی و ھاوپەﯾمان تی نەتەوەﯾی و دﯾموکراتی لەھەموو الﯾەنە سياسييە ئازادﯾخواز و
دﯾموکراتيخوازەکان و ر کخراوە کﯚمە ﯾەتييەکان و کەس تييە و تپار زەکان دەکەﯾن کە بەھەماھەنگی و
تەباﯾی لەپ ناو بەرژەوەندی با ی نەتەوەﯾی و نيشتمانی و لەسەر بنەماﯾەکی دﯾموکراتيانە بەﯾەکەوە
کار و خەبات بکەﯾن و ببينە خاوەن پرۆژە و ستراتيژ و بەرەی نەتەوەﯾی و دﯾموکراتی ھاوبەش .لەسەر
ئەم بنەماﯾە؛ بﯚئەوەی ھەموومان رۆ مان لە بونيادنانی تاک کی ئازاد و کﯚمە گاﯾەکی دﯾموکرات و
سيستەم کی سياسی جﭭاکی دﯾموکراتدا ھەب ت بانگەوازی لە گەلەکەمان بەگشتی و ژنان و
گەنجان ،چين و تو ژە چەوساوە و رەنجدەرەکان ،کەس تييە سياسی و کﯚمە ﯾەتی و رۆشنبيرﯾيەکان
بەتاﯾبەتی دەکەﯾن کە؛ لەدەوری تەﭬگەرەکەماندا کﯚببنەوە ،تاکو ئيرادەﯾەکی ئازاد و ﯾەکگرتوو نيشان
بدەﯾن و ژﯾان کی ئازاد و دادپەروەر و ئاشتی و دﯾموکرات بونياد بن ين .
س و لە تەواوی گەلی کوردستان و بنەما ەی سەربەزری شەھيدانی ر گای ئازادی .س و لەو
پ شمەرگە و شەڕﭬان و گەرﯾالﯾانە دەکەﯾن کە لە جەلەوالوە تا کەرکوک ،لە مەخمورەوە تا شەنگال ،لە
رەبيعەوە تا سەر کانی و کﯚبان لە سەنگەرەکانی رووبەڕوونەوەدا بەرگری لە گەل و نيشتمان و
کەرامەتی نەتەوەﯾيمان و تەواوی مرۆﭬاﯾەتی دەکەن.
دەستەی بەڕ وەبەراﯾەتی تەﭬگەری ئازادی کﯚمە گای کوردستان

46

21.10.2014

ژمارە41 :

گەری ئازاادی
خەری تەﭬگ
ەستپ شخ
ەﯾاندنی دە
راگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0112024007
77747
کی
گاکانی مرۆﭬاﯾەتی لەناو گ ژاو ی
ی
لە رۆژژگاری ئەم ۆمماندا تەواوی کﯚمە
بنچينەﯾی ئەو
ی
مەترسيداردا ددەژﯾن .ھﯚکارری
ھەمەالﯾەنو م
قووڵ و قەﯾرانی ھ
توانستی
کە نەک تەنيا تو
ھەژموونگەراﯾی جيھانە ە
ی
سيستەمی ھ
دۆخەش خودی س
ەموو
ەماوەو لە ھە
ەکانی خﯚیو کﯚمە گای نە
قەﯾرانو گرفتە
سەرکردنی قە
چارەس
سيستەمی گ ژاوو
ی
بە
شتووە ،بە کو خﯚی بووە ە
ستبوون گەﯾش
ەوە بە بنبەس
روو کە
سروشتو کارەکتەری
قەﯾراننەکان .لە پ نااو لەسەرپ مانەوەی خﯚﯚشيدا وەک س
دادانەکانەوە .لە
توندوتيژیو شەڕو پ کد
ی
ەنای بردۆتە ببەر
سەرەەکی خﯚی پە
ی ،و رانکاری
چﯚکردنو کﯚمە کوژی ،کﯚچبەری
ن
ش قە
جامدا ئەوەش
دەرەنج
یو ب کاری ،نادادی کﯚمە ﯾەتیو ناسﯚرری دﯾکەی
شت ،ھەژاری
سروش
ەرگەگرتنی
ش دۆخ کی دروست کردوووە کە ئيتر بە
ل کەوتﯚتەوە .ئەوەش
ئازادﯾخواز لەناو ت کﯚش
ز
ستا مرۆﭬاﯾەتتی
ئەستتەمە .بﯚﯾە ئ س
شانو ل گەڕﯾن داﯾە بﯚ
قەﯾرانانەی لە ئارادان.
ی
رزگارببوون لەو گ ژاووو
يداﯾە دەرەنجامو رەنگدانەوەﯾەکی
ە
ئەو دۆۆخەی کە خﯚﯚرھە تی ناووﯾنيش ت
جيھانی ت ی کەوتوووە و
ی
ستی
ەمی با دەس
ە کە سيستە
ی ئەو گ ژاوەﯾە
روونی
مە
سەپ ن ت .چوننکە سيستەم
ەر تەواوی مرۆۆﭬاﯾەتيدا بيس
دەدات بەسە
ھەو د
بەرھەمو
م
چەکە
ستاتﯚپار زەکانی ناوچ
ر
شييە
تیو ئﯚليگارش
تيﯚکرااتی ،ئﯚتﯚکراتی
جيھانين کە
ەﯾەکی دانەب او و ئﯚرگانی
ن
سيستەمی ھەژموونگەرراﯾی
ی
پارچە
ەپ نراون.
ەر گەالنی ناووچەکەدا سە
بەسە
ھەروەھا پ گە ژﯾﯚپﯚليتيکو
ی راستينە م ژووﯾی ـ کلتتووﯾەکەی ،ھ
بەھﯚی
ەمەندی سەرچاوە سروشتيەکاننی وزەوە خﯚﯚرھە تی
ی
ژﯾﯚستتراتيژﯾەکەی و دەو
مالن و شەڕڕو پ کدادانەکاانی
ی سەرەکی ناکﯚکی ،ملم
ناوﯾن بﯚتە مەﯾدانی
ەراوبن
زۆرترﯾن ئا وگﯚڕو سە
ن
لە رۆژی ئەم ۆۆماندا
ن .بﯚﯾە ر کەووت نييە کە ە
جيھان
ستای ناوچەکەدا
ی
شی ئ
ستينەی رەوش
بوون بەخﯚﯾەوە دە بين ت .لە راس
تەوە .لەو
.
ەوە دەب
رووبەڕووی ھە وەشانە
ی
ستەمی با دەەستی جيھاننی
سيس
وان
شەڕو پ کداداانەکانی ن ن
ەم ۆ ناکﯚکی ،ملمالن و ش
چ وەﯾەشدا ئە
چوارچ
کانو تەﭬگەرە ئازادﯾخوازەکاانی
زە ستاتﯚگەراکا
ن ،رژ مو ھ ە
زلھ زەەکانی جيھان
سەرجەم گەالن ،باوەەڕی،
م
خﯚی گەﯾشتوووە.
ەکە بە بەرزتر ﯾن ئاستی خ
ناوچە
ەتی پەرتکە ـ زا بە بەگژ ﯾﯾەکترەوە
ەمای سياسە
ن لەسەر بنە
ئاﯾينو مەزھەبەکان
ی ﯾەکتر لەناو دەبر ن .بەراددەﯾەک دەمارگيریو شﯚف ننيزمی
نراونو بە دەستی
ەی
داعش فووی ت کرراوە ،راستينە
ش
گەراﯾی ـ ئاﯾيننگەراﯾی ھاووش وەی
ميلليگ
چەندﯾن
ەڕەشەوە و چ
ەوتﯚتە ژ ر ھە
ھەزاران سا ەی ن وانيان کە
بەﯾەککەوە ژﯾانی ھ
خەﯾە کە گوزاارشت لە
مەش ئەو دۆخ
کلتوورر رووبەرووی لەناوچوون بووونەتەوە .ئەم
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قوو ﯾيو کوشندەﯾی ئەو گ ژاوو قەﯾرانانە دەکات کە لەپ ناو نەھ شتنیو
رزگاربوون ل ی ،ت کﯚشان ئەرک کی ژﯾانیو دەست ل بەرنەدراوە.
ع راقو باشوری کوردستان بەھەمان ش وەی خﯚرھە تی ناوﯾن لەناو
ئا وگﯚڕ کی رﯾشەﯾيداﯾە .لە پ ناو مانەوەو خﯚسەپاندنو قﯚرخکردندا ھ زو
رژ مە ستاتﯚ پار زەکان و زلھ زە پاوانخوازەکان ع راقو باشوری کوردستانيان
کردۆتە مەﯾدانی شەڕو پ کدادانی خو ناویو تاقيگەی پ ۆژە ستراتيژﯾەکانيان.
لەم پ ناوەدا بە ھەموو ش وەﯾەک لە ھەو ی سەرکوتکردنو ت کشکاندنی
ئيرادەی ئازادی گەالن دان.
کوردستانيش بەھﯚی پاشخانە م ژووﯾيەکەی ،پ گە جيﯚستراتيژﯾەکەیو
دەو ەمەندی کلتورە مەعنەوﯾەکەی و سەرچاوە سروشتيەکانيەوە ئەم ۆ بﯚتە
چەقی ئەو ملمالن يانەو چارەنووسی سيستەمی دەسە تگەراﯾیو ئاﯾندەی
گەالن لەسەر ئەم خاکە ﯾەکالﯾی دەب تەوە .لەم سﯚنگەوە ر کەوت نييە کە بە
ناوی تەواوی مرۆﭬاﯾەتييەوە ،ئەم ۆ کوردانو کوردستان لە جەنگی
بەرەنگاربوونەوەی کﯚنەپەرستیو فاشيزمی ميلليگەراﯾی ـ ئاﯾنگەراﯾی داعش
ی ئامرازی دەستی داگيرکەران لە سەنگەری ھەرە پ شەوەداﯾەو بەرگری لە
کەرامەتی تەواوی مرۆﭬاﯾەتی دەکات.
ھە بەتە ئەم دۆخەش لە کات کداﯾە کە ئ راقو باشوری کوردستان بە دەست
گ ژاو کی قووڵو قەﯾرانی ھەمەالﯾەنەوە دەنا ن ت .دەستوەردان کی
ھەمەچەشنەی ھ زە جيھانيیو ھەر ميەکان لە ئاراداﯾە .ئەمەش لەپاڵ
خﯚرھە تی ناوﯾن ئ راقيشی بﯚ دوو بەرەی شيعەو سوننە دابەشکردووە.
رژ می ناوەندی ـ مەزھەبگەراﯾی بەغدادﯾش دۆخەکەی قوو ترو ئا ﯚزتر
کردووە .بﯚﯾە شانبەشانی ک شەی دەستوری ـ ﯾاساﯾی ،ئەم ۆ ئ راق
تووشی قەﯾرانی سياسی ،ئابووری ،کﯚمە ﯾەتی ،کلتوریو ئەخالقی قووڵ
بﯚتەوە .سەرەکيترﯾنی ئەو قەﯾرانو ک شانەش لەگەڵ ھەر می باشوری
کوردستان لە ئاراداﯾە کە ئەوانيش ک شەکانی دەستوور ،خاک )مادەی ،(140
نەوت ،بودجەو پ شمەرگەن.
لە باشوری کوردستانيش سەرباری ئەوەی  22ساڵ زﯾاترە پەرلەمانو
حکومەتی ھەر م لەسەر کارن ،بە م تا ئ ستا دۆخی ب سيستەمی زا ە.
ھەر م ب دەستوورە و تا ئ ستا زۆربەی ﯾاساکانی سەردەمی رژ می
بەعس کارﯾان پ دەکر ت .کە ب گومان زۆربەﯾان لە خزمەتی بەرژەوەندی
چين کی دﯾارﯾکراودانو لەگەڵ دﯾموکراسیو ئازادﯾەکاندا ناکﯚکنو سەرچاوەی
ناعەدالەتی کﯚمە ﯾەتين.
بە در ژاﯾی ئەو  22سا ەی حوکم انی سيستەم کی سياسی ئاوانەکراوە لە
خزمەتی کﯚمە گای باشوری کوردستاندا ب ت .بەھﯚی زا بوونی ئەق يەتی
تەسکی حزباﯾەتی پەرلەمان ب رۆڵو ئيفليجکراوەو ئەسيری ئەجنداو
سياسەتی حزباﯾەتييەو نەبووە بە مەرجەعو ئﯚرگانی ﯾاسادانانو چاود ری،
دەسە تی دادوەرﯾش لەالﯾەن ھ زەکانی دەسە تەوە قﯚرخکراونو زﯾاتر
لەبەرژەوەندی دەوروبەر کی دﯾارﯾکراودا کار دەکەن .حکومەتە ﯾەک لەدوای
ﯾەکەکانيش لە جياتی پ شخستنی سياسەتو بەرنامەﯾەکی نيشتمانی ـ
نەتەوەﯾی و دامەزراوەﯾی ،ئەق يەتو بەرژەوەندیو ئەجندای حزباﯾەتی
48

تەسکيان بە بنەما گرتووە.
لەم چوارچ وەﯾەشدا سيستەمی پەروەردەو ف رکردن خاوەن بەرنامەﯾەکی
ستراتيژی در ژخاﯾەنو بە گو رەی واقيعی کﯚمە گا نييە .بﯚﯾە ناتوان رۆڵ لە
دروستکردنی تاکو کﯚمە گاﯾەکی ھﯚشيار ،ئازادو خاوەن ئيرادەدا ببين .
سيستەمی تەندروستيش بە ھەمان ش وە لەجياتی بينينی رۆ ی بنەڕەتی
خﯚی ،زﯾاتر وەک کەرت کی بازرگانیو بەدەستھ نانی قازانج مامە ەی لەگەڵ
دەکر ت .لەم سﯚنگەﯾەوە رەنگدانەوەی خراپی لەسەر دۆخی تەندرستی
تاکو کﯚمە گا ھەبووە .لەژ ر ناوی گەﯾشتن بە ئابووری سەربەخﯚ
پرۆسەﯾەکی ناشەفافی دۆزﯾنەوە ،دەرھ نان ،پا وتنو فرۆشتنی نەوت بەڕ وە
دەچ ت کە زﯾاتر لە چوارچ وەی تا نکردنی سەرچاوەو سامانی گەلو
نيشتمان دەخول تەوە ،قازانجو خ رەکەی بﯚ دەو ەتو کﯚمپانيا دەرەکيەکانو
ناوەند کی دەسە تدارو دەست ۆﯾشتوی باشوری کوردستانەو زﯾانو
بە کەشی بﯚ گەلە کە لە ناھەموارترﯾن دۆخی ئابورﯾدا دەژﯾت .لەژ ر ناوی
ئابووریو بازاڕی ئازادەوە سيستەم کی تا نو سەرماﯾەی قﯚرخکاری لە
بەرژەوەندی چەند بنەما ەو دەورو بەر کی بەرتەسک زا کراوە .شانبەشانی
گەورەکردنی سوپای ب کاران کﯚمە گاو تاکی کوردستان لە خاکو رەنج
داب نراوە ،ھەو ی دروستکردنی کﯚمە گاﯾەکی بەرخﯚرو مشەخﯚر دراوە،
لەميانی بچووککردنەوەو چﯚ کردنی الدێو گوندەکان ئابوری راستەقينە
)کشتوکاڵو ئاژە داری( لەناوبراوە ،وابەستەکی ئابوری کراوە بە واقيع کی
سەپ نراو .بەمجﯚرە نامﯚبوونی مرۆڤ بەرامبەر ناوەرۆکی خﯚیو
بەکﯚمە گابوون بە بەرنامە کاری لەسەر کراوە .لەميانی پەﯾ ەوکردنو
دەرخستنی ﯾاسای زﯾاتری پياوساالری سيستەمی رەگەزپەرستی کﯚمە گا
قوو تر کراوەتەوە ،ئەوەش ک شەی ئەخالقی ـ کﯚمە ﯾەتی زﯾاترو ل ک
ھە وەشانەوەی خ زانو زﯾادبوونی ر ژەی تە قو کﯚمە کوژﯾەکی ب دەنگو
شاراوەی ژنانی لەگەڵ خﯚﯾدا ھ ناوە.
باشوری کوردستان چ وەک کﯚمە گا چ وەک دەسە ت لە دۆخی ئ ستاﯾدا
لەناو گ ژاو کی گشتگيری زھنی ،سياسی ،ئابوری ،کﯚمە ﯾەتیو کولتوری
داﯾە .رووداوەکانی شەنگالو دواترﯾش لە لوتکەدا ماﯾەپوچبوونی دۆخی
سياسی ،سەربازی ،دبلﯚماسی ،ئابوریو ئەمنی دەسە تو سيستەمی
دەسە تگەر تی ئاشکرا کرد.
لە ئاکامی ئەو ماﯾەپوچبوونە و بەردەوامی گەندە ی و تا نکارﯾەکان لەالﯾەن
دەسە تەوە ،ناڕەزاﯾيەکانی گەل لەجاران زﯾاتر بووە ،ھەروەھا بەھﯚی
ج گرتنی ھ زەکانی پ شووتری ئﯚپﯚزسيﯚن لە دەسە تدا ئەم ۆ پ وﯾستی بە
ھ ز کی ئﯚپﯚزسيﯚنی چاالک و پﯚزەتيف ھەﯾە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو راستيانەو پ وﯾستيەکانی ئەو قﯚناخە نو يەی ت يدا
دەژﯾن سەرلەنوێ پ وﯾستی بە پ داچوونەوەی سەرجەم بوارە زھنی،
سياسی ،ئابووری ،کﯚمە ﯾەتی ،دبلﯚماسی ،پەروەردەﯾی ،تەندروستیو
کلتورﯾەکانی باشوری کوردستانو دەستپ کردنی قﯚناخ کی نو ی خەباتو
ت کﯚشان ھەﯾە تا سيستەم ،چەمک ،ئەقليەتو ش وازی نوێ بە بنەما
بگر ت .لەو چوارچ وەﯾەدا ئ مە وەک کﯚمە ک کەساﯾەتی سياسی،
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کولتووری ،کﯚمە ﯾەتی ،چاالکوانی خەباتی ر کخراوەﯾیو مەدەنیو ژنان
لەميانی پ شخستنی دەستپ شخەری تەﭬگەری ئازادی ،ت کﯚشانی ئازادیو
دﯾموکراتيخوازانەی خﯚمان برەو پ دەدەﯾن.
دەسپ شخەرﯾەکەمان وەک تەﭬگەر کی نوێ کە ھە قو وی پ وﯾستيەکانی
دۆخی بابەتیو خﯚﯾی خودی باشوری کوردستانو ئەو رەوشە
چارەنووسسازەﯾە کە ت يدا گوزەر دەکات ،خاوەن جيھانبينیو ر بازی تاﯾبەتی
خﯚﯾەتی ،کە ئەوﯾش بەرھەمی ل گەڕﯾنە زھنیو کﯚمە ﯾەتیو سياسيەکانی
خودی کﯚمە گای کوردستانە .خﯚی لە بﯚتەی مﯚد ل کی نو ی ر کخستنی
تەﯾار دەکاتو بە پ شەنگاﯾەتی ژنانو گەنجانی ئازادﯾخوازو بەشداری
چاالکانەی سەرجەم چينو تو ژەکانی دﯾکە ت دەکﯚش ت .بە ت وانينی ئ مە
دەسە تەکان کاتينو دەگوزەر ن ،بە م کﯚمە گا ھەميشەﯾیو ج گيرە ،بﯚﯾە
چارەسەرکردنی رﯾشەﯾی ک شەو قەﯾرانەکان لە بنيادنانی سيستەمی
کﯚمە گاﯾەکی ئازادو دﯾموکراتدا دەبينين کە بە توانستو وزە شاراوەکانی
خودی کﯚمە گا بە دﯾد ت نەک تەوەرەی دەسە تو دەسە تگەری.
لەو ب واﯾەداﯾن ھەنگاوی ﯾەکەمی چارەسەرکردنی ک شەو قەﯾرانەکانی
باشوری کوردستان بە ج گيرکردنی سيستەم کی دﯾموکراسی گەلدا ت پەڕ
دەب ت ،دەستور کی دﯾموکراتيش دەتوان بناخەی ئەو سيستەمە ج گير
بکات ،دەستور ک لە چوارچ وەی بەرژەوەندﯾەکانی کﯚمە گاو بەرفراونکردنی
ئازادﯾەکان ب ت ناوەرۆکی پەﯾماننامەﯾەکی کﯚمە ﯾەتی لەخﯚوە دەگر ت ،بﯚﯾە
پ ش ھەر شت ک پ وﯾستە گﯚڕانکارﯾەکی رﯾشەﯾی لەخﯚوە بگر ت ،پەرلەمان
بکات بە مەرجەعو دەسە تی ﯾاسادانان ،ب ﯾاردانو چاود رﯾکردن،
لەوچوارچ وەﯾەشدا دەسە تەکانی دادوەرﯾیو ج بەج کردن بە ناوەرۆکو
رۆ ی راستەقينەی خﯚﯾان بگەﯾەن ت.
لەو چوارچ وەﯾەشدا ھەر می کوردستان بب تە خاوەن بەرنامەﯾەکی سياسی
نيشتمانی ـ نەتەوەﯾی ،کﯚتاﯾی بە دەست وەردانی و تانی دراوس بھ ن ت،
لەجياتی پەﯾوەندﯾيەکی وابەستەﯾی ـ پاشکﯚﯾی ،پەﯾوەندی دراوس يی
لەسەر بنەمای ھاوسەنگیو بەرژەوەندی ھاوبەشی ھەردووالﯾەن ب تو دژی
بەشەکانی دﯾکەی کوردستانو ھ زە سياسيەکانی نەب ت .ھەر لەم
چوارچ وەﯾەشدا ھ زی پ شمەرگە وەک ھ ز کی پ ۆفشنا ی بەرگری
نيشتمانی پﯚشتەو پەرداخ ر کبخر ت.
ئ مە لەو ب واﯾەداﯾن کە ئابوری راستەقينەو خودبژ وی پەﯾوەستی بوژانەوەی
الد کانو پەرەپ دانی کشتوکاڵو ئاژە دارﯾيە ،بﯚﯾە ھە مەت کی گەڕانەوە بﯚ
خاکو الدێ پ وﯾستييەکی ژﯾانیو دەست ل بەرنەدراوە .ب گومان کەرتی
وەبەرھ نانو سامانی وزە )نەوتو غاز( فاکتەر کی سەرەکی بوژانەوەی
ئابورﯾن ،بە م بە مەرج ک لە قﯚرخکاریو پاوانخوازی دووربن ،پرۆسەکەﯾان بﯚ
رای گشتیو الﯾەنە پەﯾوەندﯾدارەکان ،شەفافو کراوەب ت ،رەنگدانەوەی
راستەوخﯚ و بەرچاوی لەسەر بوژانەوەی ئاستی گوزەرانو رەخساندنی
ھەلی کاری ﯾەکسان بﯚ سەرجەم چينو تو ژەکانی کﯚمە گا ھەب ت.
شانبەشانی ئەمانەش پ شخستنی سيستەم کی پيشەسازی گرنگە کە
بەرھەمھ نانی کا ی بەکارھ نان و پاراستنی ژﯾنگە بەبنەما بگر ت .
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لەھەمان چوارچ وەدا سيستەم کی نەخشە بﯚ ک شراو و ستراتيژی بواری
پەروەردەو ف رکردن لە خزمەت پ گەﯾاندنی کﯚمە گاو تاک کی ھﯚشيار ،ئازادو
خاوەن ئيرادە پ شبخر ت .کەرتی تەندروستی لە کەرت کی بازرگانیو
بەدەستھ نانی قازانجەوە بکر ت بە بوار کی خزمەتکردن بە تەواوی چينو
تو ژەکان بەب جياوازی .
ئ مە لەو ب واﯾەداﯾن کە ک شەکانی ن وان ھەر مو بەغداد لە ر ی دﯾالﯚگو
دانوستانەوە چارەسەر دەب ت ،بەمەرج ک ج گيرکردنی پاﯾەکانی سيستەمی
فيدڕالیو ج بەج کردنی دەستور لە خﯚوە بگر تو بەب ھيچ سازشکارﯾيەک
ک شەی ناوچە ج ناکﯚکەکان بە گو رەی راستينەی م ژووﯾیو دﯾمﯚگرافيی
چارەسەر بکر ت .ک شەی نەوتو بودجەو پ شمەرگەش ھەمان چوارچ وە
لەخﯚوە بگر ت .
بەکورتی سەبارەت بە سەرجەم ئەو ک شەو قەﯾرانانەی لە باشوری
کوردستان لە ئارادان پرۆژەی تاﯾبەتو دﯾارﯾکراومان ھەﯾەو لە کاتو شو نی
خﯚﯾدا راﯾدەگەﯾەنين.
دەستپ شخەرﯾەکەمان خﯚی بە ج گرەوەو ئەلتەرناتيﭭی ھيچ ھ ز کی دﯾکە
دانان ت ،بە کو وەک تەﭬگەر کی سياسی ـ کﯚمە ﯾەتی بﯚ کاری ھاوبەش
لەگەڵ سەرجەم ھ زو الﯾەنە سياسيەکان کراوەﯾن تا بەﯾەکەوە بتوانين ک شە
نەتەوەﯾی ،ئابووری ،کﯚمە ﯾەتی ،سياسيەکانو مەسەلەکانی ئازادیو
دﯾموکراسی چارەسەر بکەﯾن.
ئ مە وەک دەستپ شخەری ئەم ۆ لە حزووری ئ وەی بەڕ زدا دەستپ کردنی
کارو خەباتی خﯚمان رادەگەﯾەنينو لەماوەﯾەکی کورتيشدا کﯚنگرەی
دامەزراندنی تەﭬگەرەکەمان دەبەستين .ل رەدا رووی بانگەوازﯾمان ئاراستەی
سەرجەم ھ زو الﯾەنە سياسيەکانی کوردستان ،ر کخراوەکانی کﯚمە ی
مەدەنی و دامو دەزگاکانی راگەﯾاندنو تەواوی گەلەکەمان دەکەﯾن کە
ھەموومان بەﯾەکەوە دەتوانين گەلەکەمان لەو دۆخە ئا ﯚزەی ئ ستا رزگار
بکەﯾنو بەو دۆخ و ئاستەی بگەﯾەنين کە شاﯾستەﯾەتی.
لە کﯚتاﯾيدا س و لە تەواوی گەلی کوردستانو بنەما ەی سەربەرزی
شەھيدان ،س و لەو پ شمەرگەو شەڕﭬانو گەرﯾالﯾانە دەکەﯾن کە لە
جەلەوالوە تا کەرکوک ،لە مەخمورەوە تا شەنگال ،لە رەبيعەوە تا سەر کانیو
کوبان لە سەنگەرەکانی رووبەرووبوونەوە بەرگری لە گەلو نيشتمانو
کەرامەتی نەتەواﯾەتيمان دەکەن.
11ـ  10ـ 2014
دەستپ شخەری تەﭬگەری ئازادی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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پشتيوانی
ی
بﯚ
ەﯾاندنی ھااوبەشی نو نەراﯾەتی حزبە کوردستاننييەکان ﯚ
راگە
دستان
رۆژئااوای کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0202208407
77785
ەری کوردستتان...
جەماووەری ت کﯚشە
کەس و کارو بنەما ەی سەربەررزی شەھيداان...
لەدر ژەی دﯾدار و کﯚبوونەوەکانماندا،
ر
ە سياسييەکاانی ھەر چوار پارچەی کوردستان
حزب و الﯾەنە
ئ مە ح
شاری ھەول ر کﯚبوووﯾنەوە ،لە
ی
ستان لە
مانيی کوردس
دی  3ی ﯾەکک تيی نيشتم
لە بارەەگای مە بەند
چاالکييەکان بە ئيجابی
ن
فتوگﯚکرا ،کاررو
ەبارەت بەکارووچاالکی ماوەەی رابردوو گف
کﯚبووننەوەکەدا سە
ژرا.
سەنگ نران و ککارنامەﯾەکی نو يش بﯚ کارو خەباتی دداھاتوو داڕ ا
ھە س
شحا ە بە
کی دﯾکە خەببات و بەرخﯚددانی شەڕﭬاناان و پ شمەررگە بەرز دەنرخ ن ت و خﯚش
کﯚبووننەوەکە جار ک
رۆژئاوای کوردستان و
ی
کﯚبانی و
ی
ستان و
شووری کوردس
ی شەڕ لە باش
پ شەووەچوونەکان گﯚڕەپانەکانی
کەوا بنکەو بارەگااکانی گروپە
ا
ەﯾمانان رادەگگەﯾەن ت
سگوزاری خﯚﯾشی بە ھ ززەکانی ھاوپە
سوپاس
ئەوەش بووە
ش
کوبان بﯚردومان کرد،
ن
عش( لە
ی ئيسالمی ئ راق و بيالددی شام)داع
چەتەککانی دەو ەتی
ھﯚی گﯚڕﯾنی ھاوکک شەی شەڕڕ لە کﯚبان .
ی کوردستان للە ھەرچوار پاارچەی و ت و رەوەندی ککورد لە دەرەووەی و ت
ەواوی گەلی
دەستتخﯚشی لە تە
يرۆرﯾستەکانی داعشيان شەرمەزارکرد و
ی
جﯚر و خﯚپيشااندان چەتە تي
چاالکی جﯚاوج
دەکەﯾﯾن کەوا بە چا
سەرتاسەری
ی
ەم ﯾەکدەنگيييەی گەل لە
ەرزکردەوە ،ئە
شەرﭬانانيان بە
ەو گەرﯾال و ش
مﯚرا ی پ شمەرگە
مان ﯾەکە.
ک دڵ و ﯾەک جەستەﯾن و چارەنووسم
خات ئ مە ﯾەک
ستان دەرﯾدەخ
کوردس
ھەر می کورددستان بﯚ
بارزانی سەرۆکی ھ
ی
سعود
شخەری مەس
ەوە دەستپ ش
دارانی کﯚبوونە
بەشد
شتمانی
ەنجومەنی نيش
لە تەﭬدەم و ئە
دەنرخ نن و داوا ە
خ
ککەوتنی الﯾەنەکانی رۆژئاووا بەرز
کردنەوەو ر کک
ل کنزﯾک
ندا،
بگەنە ر کەوتن ک للەن وان خﯚﯾاند
ە
بخەنە الوەو
ە
ەکانيان
مالن ی حزبييە
کورد للە سورﯾا دەککات کەوا ملم
سەرکەوتنی
شوەچوون و س
فاکتەری بەھ زی پ ش
ی
گی ئەوان دەەب تە
لەبەرئئەوەی ﯾەک ﯾززی و ﯾەکدەنگ
ی کوردستان.
شی رۆژئاوای
شﯚڕش
می باشووری ککوردستان دەەکات بﯚ ئەو ب ﯾارەی
شی لە پەرلەممانی ھەر ی
ھەروەەھا کﯚبوونەوەە دەستخﯚش
لە رۆژئاوای کورردستان
ەگەڵ خواستتی خوشک و براﯾانمان ە
ە سەبارەت ببەرەسمی ماامە ەکردن لە
داوﯾانە
کە ئەوە ﯾەک ک بوووە لە داخوازﯾييەکانی ئ مە ی الﯾەنە سيياسييەکان ککە لە کﯚبوونەوەی خﯚماندا لە -29
ەتی کوردستاان مامە ەی رەسمی لەگگەڵ رۆژئاوای
 20داوامان کرردبوو ھەرس سەرۆکاﯾە
014-9
ەﯾن ر کاری پ وﯾست
تی ھەر می باشووری کووردستان دەکە
ستان بکەن ،ببﯚئەمەش داووا لە حکومەتی
کوردس
م ب ﯾارە.
ج کردنی ئەم
ەبەر بﯚ ج بەج
بگر تە
و ت پپار زانی کورددستان...
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ئ مە لەپ ناو ﯾەک ﯾزی و ﯾەکدەنگی گەلی کوردستان لە کار و خەباتی خﯚماندا بەردەوام دەبين و داوا
لەھەموو الﯾەک دەکەﯾن ھاوکار و پشتيوانمان بن بﯚ ھ نانەدی ﯾەک تی و ﯾەکدەنگی ،لەو پ ناوەشدا
داوا دەکەﯾن ليژنەی ئامادەکاری کﯚنگرەی نەتەوەﯾی دەست بەکارەکانيان بکەنەوە بﯚ ئەوەی بەزووترﯾن
کات کﯚنگرەی نەتەوەﯾی وەکو چەتر کی ھاوبەش بﯚ ھەموو الﯾەنەکان ببەستر ت .
ئ مە لە کارو چاالکی داھاتووماندا ب ﯾارمانداوە کەوا سندوق کی کﯚمەک بﯚ پشتيوانی رۆژئاوای
کوردستان دابن ين ،بﯚ ئەم مەبەستە داوا لە جەماوەری کوردستان دەکەﯾن لەکاتی دانانی
سندوقەکەدا بە ھانای خوشک و براﯾانمانەوە ب ن و کﯚمەکی سندوقەکەمان بکەن ،ئەمەش ئەرک کی
نەتەوەﯾی و نيشتمانی و مرۆﯾی ھەموو الﯾەکمانە.
لەگەڵ ر زماندا ...
الﯾەنە سياسييەکان:
1ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان2حزبی شيوعی کوردستان3ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان4بزوتنەوەی گﯚڕان5ﯾەک تی نەتەوەﯾی دﯾموکراتی کوردستان YNDK6بزووتنەوەی دﯾموکراتی گەلی کوردستان7حزبی زەحمەتک شانی کوردستان8حزبی ئاﯾندەی کوردستان9بزوتنەوەی ئيسالمی کوردستان10پارتی کر کاران و رەنجدەرانی کوردستان11کﯚمە ەی زەحمەتک شانی کوردستان12پارتی ئازادی کوردستان PAK13بزووتنەوەی دﯾموکراتی گەلی تورکمان14سازمانی خەباتی کوردستانی ئ ران15حزبی شروقی تورکمانی16حزبی دﯾموکراتی ب ت نەھر ن17حزبی رزگاری کوردستان RPK18پارتی ﯾەک تی دﯾموکراتی PYD19پارتی پار زگارانی دﯾموکراتی کوردستان20پارتی ئاشتی و دﯾموکراتی BDP21کﯚمە ە )ر کخراوی کوردستانی حزبی کﯚمﯚنيستی ئ ران)22پارتی گەلی تورکمانی ع راق23پارتی دﯾموکراتی تورکمانی کوردستان24پارتی رزگاری نەتەوەﯾی تورکمان25پارتی چارەسەری دﯾموکراتی کوردستانPCDK26پارتی نەتەوەﯾی کوردستان27حزبی پ شکەوتنخوازی دﯾموکراتی کوردستان28بزووتنەوەی ئاشتيخوازانی کوردستان29بزووتنەوەی گﯚڕانی دﯾموکراتی کوردستان _ سورﯾا30پارتی پار زگارانی کوردستان53

31کﯚنگرەی نيشتمانی کوردستان KNC32پارتی سەربەستی کوردستان33کﯚمە ی ئيسالمی کوردستان34کﯚنگرەی نەتەوەﯾی کوردستان KNK35پارتی دﯾموکراتی کوردستان36حزبی دﯾموکراتی کوردستان37کﯚما جﭭاک ن کوردستان KCK38حزبی سﯚسياليست دﯾموکراتی کوردستان39بزووتنەوەی رزگاری دﯾموکراتی کوردستان40پارتی کﯚماری کوردستان41کﯚمە ەی رۆشنبيری تورکمان لە کوردستان42حزبی تورکمان ئيلی43-بزووتنەوەی تورکمانی ب الﯾەن

ژمارە43 :

راگەﯾەندراوی دەفتەری سياسی حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران لە
پ وەندی لەگەڵ ھ رشی داعش بﯚ سەر چەند ناوچەﯾەکی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080609083210619
بەداخەوە چەند رۆژ کە سەرەڕای ھەو ی کوردو حکوومەتی ھەر می کوردستان بﯚ ت وەنەگالن لە
شەڕ کی نەخوازراو ئا ﯚزﯾيەکانی ئەم دواﯾانەی ع راق بەدەر لە ئيرادەی ھەر می کوردستان ئەم شەڕو
ئا ﯚزﯾانە لە چەند ناوچەﯾەکی کوردستان بەرەورووی خە کی ناوچەکانی جەلەوالو سەعدﯾەو بە تاﯾبەت
شەنگالو زوومارو ھ زی پ شمەرگە لە کوردستانی باشوور بوەتەوە.
چەکدارانی دەو ەتی ئيسالمی )داعش( بە پ ی بيروباوەڕ کی دواکەوتووانەو کردەوەی توندئاژۆﯾانەﯾان
ھ رشی بەرب وﯾان کردوەتە سەر ئەو ناوچانە ژمارەﯾەکی زۆرﯾان ل شەھيد کردوون ،ژمارەﯾەکی
بەرچاوﯾان رفاندوەو لە ئاکامدا ھەزاران کەس لە ماڵو شو نی حەوانەوەﯾان ئاوارەو دەربەدەر کراون.
چەکدارانی دەو ەتی ئيسالمی )داعش( دەستيان لە تەقاندنەوەو لە ناوبردنی شو نە پيرۆزەکانی
پەﯾ ەوانی ئاﯾينو ئاﯾينزاکان تەنانەت ئيسالميش نەپاراستووەو ب ر زی بە ھەموو ئەو باوەڕانە دەکەن
کە بﯚ خە ک پيرۆزن.
ئاکامی ئەو ھ رشو پەالمارانەی داعش دەڕوا بەرو ئەوە کە کارەسات کی مرۆﭬی لەوە زﯾاترﯾش لەو
ناوچە کوردنشينانە روو بدا .ھەرچەند بەرگرﯾکردنی ھ زی پ شمەرگەو فيداکارﯾيەکانی توانيوﯾەتی
شو ن لەسەر سنووردارکردنی ئەم پەالمارانە دابن و تەنانەت ژمارﯾەک لەو گيان لەسەر دەستانە
فيدای بەرگری لە خاکو خە کی کوردستان بکا بەوحا ەش مەترسی داعش لە سەر گيانو ما ی
خە ک لەو ناوچانە نەڕەوﯾوەتەوە .ئەوەی لەو پ وەندﯾيەدا ج گای سرنجە ئەوەﯾە کە کﯚمە گای
ن ونەتەوەﯾی ،و تانی خاوەن نفووز ،و ر کخراوی نەتەوەﯾەکگرتووەکانو ...لەپ ش گرتن بەم کارەساتە
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مرۆﭬيييە ،کوردو ھەر می کوردستان بە تەنيا نەھ ل نەوەو تەنيا بەدەرب ﯾنی پ ناخﯚش بوونو محکووم
کردن قەناعەت نەکەن .چوونکە ئەرکی ھەموو الﯾەکە لەو بارەوە خاوەن ھە وﯾستو ﯾارمەتيدەر بن چ بﯚ
بەھاناوە چوونی ئاوارەکان بە گشتیو ئ زﯾدﯾەکان بە تاﯾبەتی کە زەختی زﯾاترﯾان لەسەرەو چ بﯚ
بەھ زکردنی ھ زی پ شمەرگە .دﯾارە مەترسی ھ رشی چەکدارانی داعش ھەر بە کوردستانی
باشوور بەرتەسک نەبوەتەوە لە کوردستانی رۆژئاواش بە تاﯾبەتی لە کوبانی ئەم ھ رشو توندڕەوﯾانەوە
بەردەوامە کە زﯾانی گيانی بەرچاوی ل کەوتووەتەوە.
حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران و ای ر زگرتن لە گيانی پاکی شەھيدانو قوربانيانی ئەو
کارەساتەو ر زدانان بﯚ فيداکارﯾيەکانی ھ زی پ شمەرگە لە بنەما ەی شەھيدانی ئەم رووداوانە
سەرەخﯚشی دەکاو ئاواتە خوازە برﯾندارەکان ھەرچی زووتر برﯾنەکانيان سار ژ ب تەوە ،ھەروەھا
پشتيوانی خﯚی لە حکوومەتی ھەر می کوردستانو ھ زی پ شمەرگەی کوردستان بﯚ پار زگارﯾکردن
لە کوردو لە خاکی کوردستان دەردەب ێو ئامادەﯾی خﯚی بﯚ ھەرجﯚرە ﯾارمەتييەک بە پ ی توانا
رادەگەﯾەن ت.
لە ھەمانکاتدا داوا لە کﯚڕوکﯚمە ە ن و نەتەوەﯾييەکانو ھەموو الﯾەک دەکا کە لەو ھەلومەرجە
ھەستيارەدا خاوەن ھە وﯾستی شياوو ﯾارمەتيدەری بەکردەوە بن .لەوەش زﯾاتر ئەرکی ھ زە
سياسیو رۆ ەکانی نەتەوەی کوردە کە بە ﯾەک ﯾزیو ﯾەکدەنگیو ھاوھە و ستی پاراستنی خاکو
خە کی کوردستان بە ئەرکی سەرەکی خﯚﯾان بزاننو لەوبارەوە بە پ ی بەرنامەو پالنی توکمە دژی
ھەر پەالماردەر کی خاکی کوردستان بوەستنەوە.

س و لە گيانی پاکی شەھيدانی کوردستان
خﯚڕاگریو سەرکەوتن بﯚ ھ زی پ شمەرگەو خە کی کوردستان
نەمان بﯚ تيرۆرﯾستانو دژبەرانی کوردو کوردستان

حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران
دەفتەری سياسی
14/5/1393ی ھەتاوی
5/8/2014ی زاﯾينی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی ئ ران  -حدککا
ی کوردستانی
ی د موکراتی
پارت  /الﯾەن :حزبی
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

QR C
Code:

ژمارە44 :

-13
سييەکەی ھەر م 3 -
ەنە سياس
ی پ نج الﯾە
ﯚبوونەوەی
کﯚتاﯾی کﯚ
ەﯾەنراوی ک
راگە
2014
4-10
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0141546477
77761
تان..
جەماووەری کﯚ نەدەەری کوردستا
ی ع راقی د سﯚز..
خە کی
ستای ناوچەکە و ع راق و کوردستان ،ئەو پ نج
ی
سازی ئ
ی مەترسيداری چارەنوس
ەل و مەرج کی
لە ھە
پاﯾتەختی ھەر می
ی
رۆژی  2014-10-13لە
ەی کە لە پەررلەمانی ع راققدا نو نەرﯾان ھەﯾە ،ی
الﯾەنە
تای
سەبارەت بە دۆخی ئ ستا
ی ئيسالمی کوردستان ،س
ستان و لە بارەگای سەرەککی ﯾەکگرتوی
کوردس
ەرگەو
ەتی نو ی ع راق و قارەمااني تی پ شمە
ن و دوا بەرناممە و ب ﯾار دەرربارەی حکومە
ق و کوردستان
ع راق
ەر ئەم تەوەررانە دا:
ەرپرسيارانەﯾان کرد و دوا ببرﯾارﯾان لەسە
فتوگﯚﯾەکی بە
ی کﯚبانی ،گفت
گەمارۆدانی شاری
م:
ﯾەکەم
ی ع راق و کووردستان:
دۆخی
داعشيەکان بونەتەوە و
ن
ش کی دڕنداننەی داعش و
ەکە ع راق و کوردستان ،ددوچاری ھ رش
ماوەﯾە
ستەمی ع راق و تەواوی
ی ئاساﯾش و ژﯾانی کﯚمە ﯾەتی و چارەەنوسی سيس
سەرەەنجام ،دۆخی
کەوتﯚتە بەر مەترس
ە
سەدام
ی روخانی س
کەوتە بەدﯾھاتتوەکانی دوای
دەسک
سيەوە ،بﯚﯾە و رای بەرەنگارری
چەکدارەکانی
ی
ھەر م ،ھ زە
ناوچەکانی دەرەوەی ھ
ی
نو
قارەماانانەی ھ زی پ شمەرگە للە کوردستان
راق لەجيھان و
شتيوانی ع ق
شەڕی مان و نەماندان و ھ زەکانی پش
ی کردنی ع رراقيش ،لە ش
بەرگری
ستانەوە ھاتوون.
ەکی کارﯾگەر بە ھانای و تەکە و کوردس
ە ھەتا رادەﯾە
ناوچەکەدا ،ماﯾەی سوپاسە کە
کە تەواوی تواننای ھ زە
جەخت دەکاتەوە ە
ت
لەم باارودۆخەدا ،کﯚﯚبونەوە ﯾەک ھە و ست ببو ،وە
کر ت ،ب در غی لەم
ەرەشە ترسنااکانە رزگار بک
ەمجارەش ع راق لەم ھە
ستانيەکان دەەخەﯾنە کار ،ئە
کوردس
سەنگەرەکان و ئاراستەکانندا ت دەکﯚشيين.
پ ناوەددا لە ھەمو س
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دوەم:
حکومەتی نو ی ع راق
سەرەڕای ئەوەی س مانگ بوار دراوەتە حکومەتی بەر ز عەبادی ،ھەنگاوی د خﯚشکەربن ت بﯚ
چارەسەرکردنی ک شە ھە پەس ردراوەکانی ن وان بەغداو ھەر م ،بەداخيشەوە لە مانگی رابردودا ھيچ
ھەنگاو کی کارﯾگەر لەسەر ک شە بنەرەتيەکانی تاﯾبەت بە بودجەو موچە نەنراوە ،سەرەڕاش کﯚبونەوە
برﯾارﯾدا وەزﯾرەکانی کوردستان ،وەکو نو نەری شەرعی گەلی کوردستان ھەروەکو پ شتر برﯾاردرابو،
بگەنە بەغدا و بەشداری راپەراندنی ئەرکەکانيان بکەن لە حکومەتی دەو ەتمەداری عەبادی ،و
ھيوادارﯾن ئەم برﯾارە ھەست بە بەرپرسيار تيی کردنە بەرامبەر ع راق و حکومەتەکەی بب تە ماﯾەی
پەرۆشی راستەقينە بﯚ چارەسەرکردنی ت کرای ک شەکانی حکومەتی فيدرالی و حکومەتی
کوردستان و بشب تە ماﯾەی بتەوکردنی خيتابی سياسی و ھە و ستی سياسی ﯾەکگرتو دژی
دوژمنانی ھاوبەش.
س ﯾەم
باشوری کوردستان
لەدوای روداوی چاوەروان نەکراوی موس و روداوی د تەز نی شنگالەوە ،ھ زی پ شمەرگەی
کوردستان کە زﯾاتر لە ھەزار )کلم( لەخانەقينەوە بﯚ شنگال ،لە شەر کی بەرەﯾی کوردستان ﯾان
نەماندان سەربەرزانەش سەرەرای سەدان شەھيدی نەمرو برﯾنداری کوردستان ،پ شمەرگە
بەراستی شەرەفی بەرزی پ شمەرگاﯾەتی پاراست و گەﯾاندﯾە ئاستی بەرزی خﯚبەختکردن لەم
ر رەوەدا ،رۆژی  2014/10/12تيرۆرستەکان دوای ئەوەی لە شەڕی روبەروبونەوەدا تواناﯾان بەرامبەر
پ شمەرگە نەما دەستيان کردۆتە سەپاندنی نەخشەی کﯚمە کوژی و تەقاندنەوەی ئﯚتﯚمب ل
لەقەرەتەپەدا س ئﯚتﯚمب ليان لەبارەگای کﯚميتەی ﯾەک تی و بەر وبەراﯾەتی ئاساﯾش و پﯚليس
تەقاندەوەو لە ئاکامدا ) (43شەھيدو دەﯾان برﯾندار کرانە سور خە تی خەباتی خو ناوی ئەم جارەی
کوردستان.
کﯚبونەوە لەکات کدا ئەوپەری سەری نەوازش بﯚ شەھيدانی قەرەتەپە دادەنەو ن ت و ھيوای چاکبونەوە
بﯚ برﯾندارەکان دەخواز ت ،لەھەمانکاتدا دﯾسان دەستخﯚشی لە پ شمەرگە دەکات کە نەﯾانھ شتوە
کوردستان وەکو ناوچە کارەساتبارەکانی و تەکەی ل ب ت داواش دەکەﯾن پشتيوانی گەلەکەمان و
ئەزمونە دﯾموکراسيەکەی باشتر و زﯾاتر پشتيوانی ھ زی پ شمەرگە بکەن بﯚ سەرکەوتن بەسەر
داعشەکاندا کە دوژمنی ئازادی و ھەمو الﯾەکمانن.
چوارەم
دۆخی کﯚبان :
کﯚبان ئ ستا بﯚتە سومبولی نەتەوەی کورد و سەنگەر کی کارﯾگەری بەرپەرچدانەوەی داعشەکان،
کﯚبونەوە ،دوپاتی دەکاتەوە کە ب در غ پشتيوانی شەڕەﭬانانی کﯚبان دژی دوژمنانی ئازادی دەکات و
ئوم دەوارﯾشين تەواوی و تانی جيھان و ناوچەکە باشتر لە جاران بير لە کﯚبانی بکەنەوە و زﯾاتر بە
ھاناﯾانەوە بچن ،لە ھەمانکاتدا حکومەتی کوردستان توانای زﯾاتر دەخاتە کار بﯚ رزگاری کردنی کﯚبان .
پارتی دﯾموکراتی کوردستان
ﯾەک تی نيشتيمانی کوردستان
بزوتنەوەی گﯚران
ﯾەکگرتوی ئيسالمی کوردستان
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ی کوردستان
کﯚمە ی ئيسالمی
13/10//2014
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
باشوورری کوردستان

QR C
Code:

ژمارە45 :

رزگارر جودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201407
7121931177
76981
بەرگرﯾکردن لە کوبان
ن
ە
 2014-05-0لە
لە 05
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس♂ :پياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

QR Co
ode:

ژمارە46 :

ە شيالن ررووکەن
کەن خانم ناسراو بە
رووک
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ستدا.
گگيانی لەدەس

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210639117018
ﯾەکەم لەکﯚبان
م
شرﯾنی
ک بوە و لە رۆۆژی 15ی تش
ميشلﯚ لەداﯾک
لە قام

شەھيدبوو.
ش

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
شارەەکان:

قااميشلﯚ

نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژئاوای کوردس
ستان

QR C
Code:

ژمارە47 :

زانياررﯾو ئامار للەبارەی ئااساﯾشی کوردستانی رۆژاﭬااوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1062138148
86792
ەبﯚنەی سا ی نو وە،
ئاساﯾش لەڕۆژاﭬای کوردستان بە
ش
دﯾاکان ،ھ زەککانی
بەئامادەبوونی ژماررەﯾەک لەميد
مەنووسييان سازکردو ئاماار کيان خستتەڕوو سەبارەەت بەڕووداوەککانی تاﯾبەت
کﯚنگرەەﯾەکی رۆژنام
201داو ئەو پ ۆسە خﯚکوژﯾيانەی کەھ ززەکانی ئاسااﯾشيان کردبوووە
ساﯾشی رۆژاﭬاا لەسا ی 13
بەئاس
ساﯾشی
خانەکانی ئاس
ەو ژمارەی دەەستگيرکراوەەکان لەگرتووخ
ی ئەو پ ۆسانە
ن و برﯾندارانی
ج و شەھيدان
ئامانج
دا.
ی کوردستاند
رۆژاﭬای
ستان
گشتيی ھ زەکانی ئئاساﯾشی رۆۆژاﭬای کوردس
ی
دەی
سەرەەتای کﯚنگرەککە ،جوان ئيبرراھيم فەرماند
ەالﯾەن ھ زەککانی
ەتەوە لەسا ی 2013دا لە
سورﯾيەکان ددووچاری بوونە
ئاماژەﯾکرد بەو و رانکارﯾيەی کەس
ەنجامداوە
ەنەکانی ئﯚپﯚﯚزسيﯚن و تەکفيرﯾيەکانەوە کەق زەونترﯾﯾن تاوانيان ئە
ھەند ک لەالﯾە
ی بەعس و ھ
رژ می
ستان لەژ ر ئا ی ئﯚپﯚزسييﯚندا،
نەکانی دﯾکە بەتاﯾبەت لەڕڕۆژاﭬای کوردس
سەرب ﯾن و تااوانە ناشيرﯾنە
وەکو س
بەمەبەستی دانانی سننوور ک
ی
ئاساﯾش
ش
کانی
جﯚ ی ھ زەکا
ش ھﯚکار ک ببووە بﯚ ھە و ست و جموج
ئەوەش
بﯚ ئەوو تاوانە ق زەوننانە.
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رزگارکردنی شارو گوندەکان
فەرماندەی ھ زەکانی ئاساﯾش روونيکردەوە کە سا ی نوێ گﯚڕانکارﯾی گەورە بەخﯚﯾەوە دەبين ت و
زۆر ک لەشارو شارۆچکەکانی رۆژاﭬای کوردستان لەالﯾەن ھ زەکانی ئاساﯾشەوە لەسەرەتای سا ی
نو دا رزگاردەکر ن لەدەست رژ م و کەتيبە تەکفيرﯾيەکان.
ھيچ زﯾندانييەکی سياسی نييە
جوان ئيبراھيم جەختيکردەوە کەھيچ زﯾندانييەکی سياسی لەگرتووخانەکانی ھ زەکانی ئاساﯾشدا
نييەو ئەوانەش کەدەستگيرکراون لەسەر بنەمای تاوانی جياجيا گيراون لەوانە :بەقاچاخبردنی
ئاسەوارو بازرگانيکردن بەمادە ھﯚشبەرەکانەوە ،ئاماژەشيدا کەدەرگای زﯾندانەکانيان کراوەن بﯚ ھەر
ميدﯾاﯾەک بﯚ د نيابوون لەوبارەوە.
ئاماری سا ی 2013
لەکﯚنگرەکەدا ھ زەکانی ئاساﯾش ئامار کی تاﯾبەت بەسا ی 2013ﯾان خستەڕوو و کﯚپييەکيشی دراﯾە
دەست رۆژنامەنووسانی ئامادەبوو ،ئامارەکە بەمجﯚرە بوو :
18کردەوەی خﯚکوژی لەدژی ھ زەکانی ئاساﯾش 38 ،بﯚمبـی چ نراو ،پووچە کردنەوەی  55بﯚمبـی
چ نراو لەالﯾەن ھ زەکانی ئاساﯾشەوە 49 ،شەھيدو  57برﯾندار لەھ زەکانی ئاساﯾش ،دەستگيرکردنی
 1533تيرۆرﯾست 3582 ،کەس بەتاوانی جياجيا دەستگيرکراون 26425 ،کيلﯚگرام مادەی ھﯚشبەرو
ر ژەﯾەکی زۆر لەحەشيشە دەستيان بەسەردا گيراوە.
ل بووردن لەسەرەتای سا ی نو دا
لەکﯚتاﯾيدا فەرماندەی گشتيی ھ زەکانی ئاساﯾشی رۆژاﭬای کوردستان راﯾگەﯾاند کەئ ستا ئامادەکاری
لەئاراداﯾە بﯚ دەرکردنی ل بووردن بﯚ ئەو کەسانەی کەک شەکانيان لەدادگا ميللييەکاندا
ﯾەکالﯾيکراونەتەوە ،ئاشکراشيکرد کەئەو ھ زانە بەنيازن زﯾندانەکانيان لەڕۆژاﭬای کوردستان بکەن
بەسەنتەری چاکسازی و سازکردنەوەی زﯾندانيان.
رزگارکردنی شارۆچکەﯾەک
لەالﯾەکی دﯾکەوە ،سەرچاوەﯾەک لەدەوروبەری شارۆچکەی تەل براک لەڕۆژئاوای قاميشلﯚ راﯾگەﯾاند:
ﯾەکەکانی پاراستنی گەل لەئەنجامی ھ رش کدا بﯚ سەر گروپە ئيسالمييە توندڕەوەکانی ناوچەکە ،ئەو
گروپانەﯾان ت کشکاندو شارۆچکەکەﯾان رزگار کرد.
ج ی ئاماژەﯾە ،شارۆچکەی تەل براک دەکەو تە سەر ر گای قاميشلﯚو حەسەکەو ژمارەی
دانيشتووانی نزﯾکەی  10ھەزار کەسن لەکوردو عەرەب.
رۆژاﭬا؛ ئاماری 2013ی توندوتيژﯾی دژ بەژنان
ھەروەھا لەقاميشلﯚی رۆژاﭬای کوردستان ،ر کخراوی سارە-ی تاﯾبەت بەنەھ شتنی توندوتيژﯾی دژی
ژنان بەئامادەبوونی ژمارەﯾەک لەميدﯾاکانو نو نەرانی ر کخراوە سياسيو کﯚمە ﯾەتييەکانی ژنان،
کﯚڕبەند کی راگەﯾاندنی ر کخست.
لەکﯚڕبەندەکەدا ،ھەند ک بابەت خرانەڕوو لەوانە :م ژووی در ژخاﯾەنی پيادەکردنی توندوتيژی لەدژی
ژنان لەکﯚمە گە خﯚرھە تييەکانداو زەوتکردنی مافەکانيانو ئەشکەنجەی جﯚراوجﯚر کەژنان دووچاری
بوونەتەوە ،پاش ئەوە ئامار ک ئاشکرا کرا سەبارەت بەو ئەشکەنجەو توندوتيژﯾيەی کەژنانی رۆژاﭬای
کوردستان دووچاری بوونەتەوە.
بەدر ژاﯾی چەند دەﯾەﯾەک مافی زەوتکراوە
لەوکﯚڕەبەندەدا ،سەعدﯾە عەبدو ئەندامی دەستەی سەرکرداﯾەتيی ر کخراوی سارە وتار کی
پ شکەشکردو م ژووی توندوتيژی لەدژی ژنان خستەڕوو ،ئاماژەشيدا بەڕۆ ی گرنگيی ژنان لەم ژووی
گەالنو پەروەردەکردنی نەوەکانداو پاشان نماﯾشی ئەو ستەمەی کرد کەژنان لەساﯾەی پياوساالرﯾدا
دووچاری بوونەتەوە وەکو توندوتيژﯾو زەوتکردنی ماف و کوشتنو فرۆشتنيان.
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1179حا ەتی توندوتيژی لەسا ی 2013دا
سەبارەت بەتوندوتيژی لەدژی ژنان لەڕۆژاﭬای کوردستان ،نورا خەليل ئەندامی ليژنەی راگەﯾاندنی
ر کخراوی سارە راﯾگەﯾاند :جگە لەناوچەی کﯚبانی ،لەسا ی 2013دا  1179حا ەتی توندوتيژی لەدژی
ژنان تﯚمارکراون 151 ،حا ەتی جيابوونەوە 36 ،حا ەتی کوشتن 21 ،حا ەتی دە ی کردن بەسەر
ژنانەوە 14 ،حا ەتی دەستدر ژﯾی س کسی 23 ،حا ەتی رفاندن 11 ،حا ەتی گ چە ی س کسی20 ،
حا ەتی ئالوودەبوون بەمادە ھﯚشبەرەکانەوە 88 ،حا ەتی ھە خە ەتاندن 13 ،حا ەتی بازرگانيکردن
بەژنانەوە ھەبووە.
پشتگيرﯾکردن لەژنانی ستەمل کراو
لەکﯚتاﯾی کﯚڕبەندەکەشدا ،مونا عەبدولسەالم ئەندامی سەرکرداﯾەتيی ر کخراوی سارە وتی :کاری
ليژنەکان برﯾتييە لەبەدواداچوونی توندوتيژی لەدژی ژنان ،چاکسازی لەھەر حا ەت کدا شاﯾستەی
چاکسازی ب ت ،البردنی ستەم و توندوتيژی لەدژی ژنان ،ﯾارمەتيدانيانو ھﯚشيارکردنەوەﯾان لەپ ناوی
سەروەرﯾو ﯾەکسانياندا لەھەموو بوار کدا لەگەڵ پياواندا.
ر کخراوی سارە
ر کخراوی سارە ،رۆژی  ،2013/7/1دامەزراوەو بارەگاکەی لەقاميشلﯚﯾەو ر کخراو کی گشتگيرﯾو
سەربەخﯚﯾەو ژنانی ھەموو پ کھاتەﯾەکی رەگەزﯾو نەتەوەﯾی کوردستان وەک ئەندام وەردەگر ت و
کاردەکات بﯚ نەھ شتنی توندوتيژﯾو کوشتن لەدژی ژنانو سازکردنيان لەڕووی کﯚمە ﯾەتيو دەروونيو
ئابوورﯾيەوە ،جگە لەوەش ﯾارمەتی راستەوخﯚ پ شکەش دەکات بەقوربانيانی بەشوودانی زۆرەمل يو
ھەڕەشەی کوشتن بەبيانووی شەرەف ،ھەو يشدەدات پ ۆژەی بچووکيان بﯚ ئامادەبکات بﯚئەوەی
داھات کی گونجاوﯾان ھەب ت و نەبن بەئەرک بەسەر کەسانی دﯾکەوە .
ھە و ستيکی ناڕەزاﯾی لەپ ناوی رۆبﯚسکی-دا
لەالﯾەکی دﯾکەوە ،بﯚ ﯾادی کارەساتی رۆبﯚسکی ،رۆژی  2013/12/28ژمارەﯾەک لەڕۆشنبيران و
رۆژنامەنووسانی کورد لەقاميشلﯚ لەگﯚڕەپانی شەھيد )ئوصمان سەبری( گردبوونەوە بﯚ ئيدانەکرنی
ئەو تاوانە ،ھاوکات و نەی قوربانيان و دروشمی جﯚراوجﯚرﯾان بەرزکردبﯚوە.
لەبەش ک لەدروشمەکاندا نووسرابوو )داﯾکان لەڕۆژاﭬای کوردستان دەگرﯾن بﯚ  34گەنجی رۆبﯚسکی)
رۆژنامەنووس خﯚشمان قادۆ وتی :دەمانەو ت بەم ھە وﯾستەمان دەنگمان بگەﯾەنين بەجيھان و ب ين
کات گﯚڕاوەو دەتوانين دەنگمان بگەﯾەنين بەھەموو ر کخراوە ن ودەو ەتييەکان و کوشتنی گەنجانی کورد
پەسەندناکەﯾن و پ وﯾستە جيھان ل پ چينەوە بکات لەگەڵ تاوانباراندا بەرامبەر بەو تاوانە گەورەﯾە کە
لەدژی گەلی کورد کراوەو تاوانباران رادەستی دادگا ن ودەو ەتييەکان بکر ن و ب دەنگ نابين بەرامبەر بەو
تاوانانەی لەدژی نەتەوەکەمان دەکر ن.
رۆشنبير دارا محەمەد وتی :ئ مەی رۆشنبيرو رۆژنامەنووسی رۆژاﭬای کوردستان کﯚبووﯾنەوە بﯚ
ئيدانەکردنی ئەو تاوانەو بەجيھان ب ين ئەوانەی تاوانی تەلعران و تەل حاس يان ئەنجامدا ھەر
ئەوانەبوون ئەم قەسابخانەشيان پيادەکرد ،وتيشی :پ وﯾستە جيھان گو بيستی گرﯾانی داﯾکان ب ت و
ل پ چينەوە بکر ت لەگەڵ ئەنجامدەرانی ئەم تاوانە.
رۆژنامەنووس زانا عومەر وتی :دوو ساڵ لەمەوبەرو لەڕۆژ کی وەکو ئەم ۆدا ف ۆکەکانی تورکيا تاوان کی
ق زەونيان ئەنجامدا بەرامبەر بەژمارەﯾەک لەخو ندکارانی کورد کەسەرقا ی بازرگانی بوون لەسەر
سنووری باکوورو باشووری کوردستان ،بە م تائ ستا تاوانبارانی ئەو قەسابخانەﯾە رادەستی دادگا
نەکراون و ھيچ گﯚڕانکارﯾيەکيش بەسەر ئەو ک شەﯾەدا نەھاتووە ،بﯚﯾە داوا لەجيھان دەکەﯾن
بەرپرسانی ئەو تاوانە رادەستی دادگا بکر ن و بەسزای خﯚﯾان بگەن ،ھەروەھا داوادەکەﯾن لەھەموو
برا کوردەکانمان لەھەر و ت کدا ھەن فشار بخەنە سەر دەو ەتان بﯚئەوەی ئەم ک شەﯾە بگاتە دەزگا
ن ودەو ەتييەکان.
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2013-12
ی نوێ 2-30 -
ی کوردستانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ژمارە48 :

ش
زەعييم کەندەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201406
6061139337
76611
لەسا ی  1972لە شاری کﯚبان لەداﯾک بوووە و لەسا ی  1984دەستتی بە
شکەش کردوە و
ش
مﯚزﯾکی پ
ی
کﯚنس رتی
س
چەندﯾن
کاری ھونەری کرددووە .ناوبراو چ
نەورۆزی کﯚبان و لوبنان بووە.
ی
جەژنی
ی چەندﯾن جە
ھەروەەھا بەشداری
201
کورد 14-06-06 -
د
ی مالمﯚ
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە49 :

ەکانی کﯚباان
ەی ئاوارە
ژمارە

ھەزار کەس
ر
173
شتووەتە 3
گەﯾش

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
10131859116978
عش و شەڕ لە کﯚبان ئاوارەی تورکيا ببوون
ی گرووپی داع
ی ئەو کەساننەی بەھﯚی ھ رشەکانی
ژمارەی
کە دەستيپ کرردووە ،تا
شارەکانی تورککيا کە مانگ ک
چی خە کی کﯚبان بﯚ ش
شتە  173ھەزار کەس ،کﯚچ
گەﯾش
کان نيشتەج ببوون.
شارە سنوورﯾيەکا
ە
چەند رۆژ ک پ ش ئ ستا بەردەووامبوو و ئاوارەەکان لە
دەگەﯾ نن کە ھەرچی لەدەەستتيان
تی تورکيا راﯾد
ی دەزگای فرﯾاکەوتنی لەنناکاو ،لە و ی
ت بەرپرسانی
ھاوکات
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کی ئەو شارەەی رۆژئاوای ککوردستان دۆۆخيان
داﯾە کە خە ک
ەش لە کات کد
ب ت بﯚﯚ ئاوارەکان دەەﯾکەن ،ئەمە
ەکی گشتی تاوەکو
گرژی و ئا ﯚزﯾيەککان بەش وەﯾە
ی
ی زﯾاتر ھەﯾە ،بەھﯚی
ن بە ھاوکاری
خراپە و پ وﯾستييان
ەس لە سووررﯾاوە ئاوارەی تورکيا بوون.
 600ھەزار کە
ئ ستا مليﯚن ک و 0
2014-10-1
ی رووداو 10 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای

QR C
Code:

ژمارە50 :

مەند ش نناخ
سيام
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
12215436116984
رۆژی  10ی تشرﯾننی ﯾهکهمی  2014له کﯚببان

ھيد بوو.
شه د

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:
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ژمارە51 :

مەد)
ەبری ئەحم
مەد ناسراو بە )سە
سەببری ئەحم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014092
20155713116243
گيانی لهدهستداووه.
ی
 2014-9-16له زلخک
بووه .رۆژی 1
ی له داﯾک بو
له گونندی قﯚمجی شاری کوبانی

ژمارە52 :

سەررحەد کﯚباان
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
12215435116983
رۆژی  10ی تشرﯾننی ﯾهکهمی  2014له کﯚببان

ھيد بوو.
شه د

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە53 :

سووری ب و
توند دژی داگييرکەری س
د
و کی
سەررۆکاﯾەتی ھەر م راگەﯾەندراو
دەکاتەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1091319247
77894
کەوتن کی وەليد
ن
لوبنانی چاوپ
ی
ی دووەم رۆژژنامەی )االخببار(ـی
رۆژی پ نجشەممە 6ـی تشرﯾنی
سەی
عەليم ،وەزﯾرری دەرەوەی رژ می سووررﯾای ب و کرددوەتەوە کە ت يدا ناوبراو قس
ئەلموع
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ناوی دەبات( کرددووە .
)کە ئەو بە عەﯾننولعەرەب ی
ە

ەبارەی سەررۆک بارزانی و کﯚبان
شەکارانەی لە
چەواش

بە تاﯾبەتی
کی رۆژئاوا و ە
چوونە نابەج ييانەﯾدا بە پ وﯾﯾستی دەزانيين راﯾبگەﯾەنيين کە خە ی
لە وە می ئەم بﯚچ
ەو کەسە نيييە کارتی
وەليد موعەليم ئە
د
ھاوکارﯾی کردوون و،
ھەموو کەس دەزانن ک ھ
کﯚبان باشتر لە ھ
لەبيری چووە ﯾان لەبير خﯚﯚی بردوەتەوە کە ﯾەکەم
ت .ناشزانين لە
نيشتييمانپەروەری دابەش بکات
ن لە سوورﯾا و ،لەسەر دەەستی شﯚﭬ ننييە ھاوش ووەکانی موعەليم
سەتی تەعرﯾببی کوردستان
سياس
دەستتی پ کردووە.
ک
النيشی ھ نااوە .نازاندر ت بە چ
ی بەڕ ز ئﯚجەال
وەليد ئەلموعەليم لە چاوپ کەوتتنەکەﯾدا ناوی
رووﯾەک باسی
شدارﯾيان
ن بوو ،کەچی دەستيان ل بەردا و دەرﯾان کرد و بەش
الن الی ئەوان
چونکە ئﯚجەال
الن دەکات؟ چ
ئﯚجەال
ستی
سقا ک ھەس
ەليم راست ددەکات و تﯚس
ی بەڕ وە چووو .ئەگەر موعە
يالنگ ﯾيەدا کررد کە لە دژی
لەو پيال
الﯾەن کی کورددی ھەب ت با راشکاوانە و بو رانە دان بە ھەبوونی گەلی کورد لە
ەر کورد ﯾان ال
بەرانبە
سوورﯾا بن ت.
م د سەباح
د .ئوم
ی ھەر می کوردستان
گوتەب ژی فەرميی سەرۆکاﯾەتيی
11ـی 2014
9ـی 1

ژمارە54 :

ھال
سەﯾﯾران ئەر نااسراو بە زەرگا زوھ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210642117022
ی 15ی تشررﯾنی ﯾهکهم للهکﯚبان
له م رردﯾن لهداﯾک بووه ،له رۆژی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:
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شهھيدبوو.
ه

ژمارە55 :

ش .رۆکەن
pedia.org/?q
q=2014071
1219325010
01066
http:///www.kurdip
بەرگرﯾکردن لە کوبان
ن
ە
 2014-05-0لە
لە 05

ستدا.
گگيانی لەدەس

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس♀ :خانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

QR Co
ode:

ژمارە56 :

ی رۆژھە ت
ن ناسراو ببە رۆناھی
کران باکان
شوک
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210638117017
تشرﯾنی ﯾهکهم لهکﯚﯚبان
ی
1ی
لهشارری بهدليس لهداﯾک بووه و له رۆژی 15
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد
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دبوو.
شهھيد

QR C
Code:

ژمارە57 :

رۆستەم)
م
ن
و بە )ﭬيان
ەن ناسراو
رﯾن حەسە
شير
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116504
ک بووە .سا ی  2013لە کووبان
لە کوبان لە داﯾک
سفتک شەھييد بوو.
 2لە گوندی س
2014

رۆژی -09-30
بەشدار بووە .ی

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە58 :

ی
ئەمرﯾکی للە کﯚبانی
شەڕڕﭬان کی ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0231150467
77800
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خزمەتی سەربازی للە رﯾزی سوپپای ئەمرﯾکا ددەکات،
ی
ساڵ
دوای ئەوەی دوو س
ەوە
ەکانی دەکاتە
جلە سەربازﯾيە
ی ،دووبارە ج
دوای چەند سا ک لە وازھ نانی
شەڕﭬان و لە رﯾزی ککورد
ن
ئەوەی لە کﯚبان ببب تە
ی
جارە بﯚ
بەری ،بە م ئەمج
ی داعش بکات.
شەڕی
سوپای ئەمرﯾﯾکا
ناچار بووە واز لە س
ر
جﯚردەەن ماتسﯚن ،بەھﯚکاری ککەسيی
کاگﯚوە ھاتووەەتە ئيستەنبووڵ،
ت ،چەند مانگگ ک بەر لە ئ ستا لە شيک
بھ ن ت
شەوە ھاتووەتتە ئامەد ،دواتر ھاتووەتە ع راق و دواتررﯾش رووی کرردووەتە
لەو ش
ن.
رۆژئاووای کوردستان
رش کی
ەڕ دەکاتەوە ،ببەھﯚی ھ ش
ەکی کەم دووای ئەوەی دەست بەشە
ماوەﯾە
لە
دار دەب ت ،ە
سووکی برﯾند
ھاوەنەوە بە س
ش لە ر گەی ھ
دارانی داعش
چەکد
کوردستان چارەسەر ووەردەگر ت و دەﯾەوێ
ن
شخانەی د ررﯾک لە باکوورری
نەخﯚش
شەڕ.
دووباررە بگەڕ تەوە بەرەکانی ش
کی جودای
ھﯚکاری ھاتن و چەنند رەھەند ی
ی
لە چاوپ کەوتن کدا ماتسﯚن وە می
ی رۆژئاوای ککوردستان دەدداتەوە.
شەڕی
سەرباز کی پ شووی سوپای
لە وە می پرسيارری کە ئاﯾا چﯚﯚن بوو وەک س
تسﯚن گوتی" :س
يتە رۆژئاوا؟ ماتس
بە داعش ب ە
کا ب ﯾارتدا بﯚ شەڕی دژ ە
ئەمرﯾک
خﯚﯾشی بير ناکەنەوە
پەرەپ دەدات ،ئەوانەی وەک خ
پ
ی خﯚی
سا ە داعش ھ زی
ەتييەکانيش لە
ش
ت ،ھ زە ن ودەەو
سەر و کﯚمە کوژﯾان دەکات
شيان دەکاتە س
ھ رش
ئەمەش منی زۆر ناڕەحەت کردد ،بﯚﯾە ئەگەر ھيچ
ش
شاکەر ک زﯾاتتر نين،
تەماش
ەکات ،من ب ﯾﯾارمدا ب م و ئئەم خە کە بپپار زم".
کەس کيتر ئەمە نە
ەی لە سوپای ئئەمرﯾکا بووە داوای
ئەو دوو سا ی
جﯚردان ماتسﯚن ددە  ،کە و
ەو
ی و تەکەی ئەرکی سەربازی بەج بگەﯾەن ت ،ئە
ل کراووە لە دەرەوەی
کوردستان
چووە ،بە م ئئامادەبووە ب تتە رۆژئاوای کو
ەﯾاندووە و نەچ
ەی بەج نەگە
ئەرکە
شەڕی داعش
ی
ەگە(
ەرەی شەڕﭬا نانی ﯾەکينەککانی پاراستننی گەل )ﯾەپە
و لەبە
بکات.
لەم ناوچەﯾە
دە " :کرﯾستتيانەکان م
کی ب وادارە و ە
سﯚن ھاوکات ککرﯾستيان ی
ماتس
ەوەتەی ھاتووومەتە
مان ﯾان دەتانکووژﯾن ،بە م لە
پ ياندەەگوترێ ﯾان بببنە مسو ن
خﯚشەوﯾستی زﯾاتر بەرەوڕوووی ھيچ نەببوومەتەوە ،ل رە
ی
ن و کووردەکان لە خ
بەشەی و تی سووورﯾا خە ک بە
ی
مسو مان ک منی بردە ک سا ،لەم
جی
ھاتم بە ئامانج
سانی مامە ە لەگەڵ ﯾەکتررﯾدا دەکەن ،سەرەتا کە ھ
ﯾەکس
ەک
رە دوای ماوەﯾە
ەﯾشتمە ئ ە
ستنی کرﯾستييانەکان ھاتم ،بە م کە گە
پاراس
مرۆﭬەکان بە ر ز و
پاراستنی ھەموو کﯚﯚمە گا ،ل رە م
ی
دەستتم بەشەڕ کررد بﯚ
شەوﯾستييەوە لەگەڵ ﯾەکدی دەژﯾن".
خﯚشە
سان
ت ،کە ھاتنی بﯚ رۆژئاوا ئاس
شەڕﭬانە ئەمررﯾکی نەژادە راﯾدەگەﯾەن ت
ئەو ش
ھيچ لە ئەمرﯾکا
کەس ک کە چ
خت بوو ،س
نەبووەە" ،تاب ی ب ﯾار کی سەخ
المەتی
ەوسەری دونييا ،داﯾک و باووکيشم سەال
تووەتە دەرەوەە لەپ د تە ئە
نەھاتو
کو
ن دەوﯾست ،بە م کە پ داگگری منيان بيينی ر گرﯾيان نەکرد ،بە و
منيان
ھاوکارم بوون ،ژما رەﯾەک سەرببازی دﯾکەی ئەمرﯾکيش ددەﯾانەوێ ب ن و ل رە
ەسەدانن ،زۆربەﯾان سەرباازانی
ڵ ئەوان لەپەﯾوەندﯾدام ،بە
شەڕ بکەن ،لەگەڵ
ن".
پ شوووی ئەمرﯾکان
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کردنيان
"کورد ھەر کەس ک بﯚ ھاوکارﯾک
د
سﯚن باسی کوورد دەکات و دە :
ماتس
ئەوەی ناوبانگ کی گەورەم ھەب ت ئاوا
ی
دەدەن ،وەک
،
شانی
د ت ززۆر نزﯾک نيش
ستی زﯾاتر لەم مرۆﭬانە ناببينم".
مامە ەم دەکەن ،للە خﯚشەوﯾس
خاوتنی خﯚی لەگەڵ شەڕﭬانانی ﯾەپەگگە دەکات
ی زمانی ئاخ
شەڕﭬانە باسی
ئەو ش
و دە " :لەوەتی ھاتووم کەم ک کوردﯾيان ف رکردووم ،ئئەوانيش ھەنند ک
زمانی جەستە لەﯾﯾەک
ی
ەوە بە
ئينگلييزی دەزانن ،ئەوەی لەو ن وەدا دەم ن تە
حا ی دەبين".
ھﯚکاری نەکەووتنی کﯚبان دەکات و دە " :زۆربەی ئەوانەی
سﯚن باسی ھ
ماتس
سەربازﯾيان وەررگرتووە ،بە م
سەرەتاﯾی س
شەڕ دەکەن رراھ نان کی س
ل رە ش
شکستھ نان نييە و تتا قو ﯾی
ھ
نيازﯾان بە
ن
ن نەھاتووﯾان ھەﯾە،
ئازاﯾەتتييەکی لەبن
داعش
ش
سەرﯾانەوە خ زانەکانيان دەەپار زن،
سييەکان دەڕڕۆن و لەپاڵ س
مەترس
مانگ ک زﯾاترە ناتوان کﯚبان بگر ت ،ھﯚکارەکەی
موس ی بە س رۆژ گرت ،گ
جيدی و فەرمانداررﯾيەکی بەھ ز ھەﯾە لە کﯚﯚبان ".
ی
ە کە ستراتيژژەت کی
ئەوەﯾە
2014-10-23
ی رووداو 2 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

کوردستان
ن
رۆژئاوا ی

QR Co
ode:

ژمارە59 :

ﯚ ئامەد)
س ناسراو بە )رەشﯚ
ەر تﯚپداس
عومە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
04120911116556
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باکووری کوردستان لە داﯾک بووەە .سا ی
ی
مەدی
ی شاری ئام
لە ناووچەی ھەزرۆی
 2014-099-29لە بەرەی بباشووری کوببان
 2بەشداری ککردوە .رۆژی 9
2014
ھيد بوو.
شەھ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ئامەد
ئا

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باکووری کوردستان

QR Co
ode:

ژمارە60 :

سامەدﯾن ئئەکنجی نااسراو بە باھﯚز ھاتتران
عيس
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210647117027
شرﯾنی ﯾهکهم لهکﯚبان
ک بووه ،له رۆۆژی 15ی تش
لهشارری س رتی بباکووری کوردستان لهداﯾک
ھيدبوو.
شهھي
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد
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QR C
Code:

ژمارە61 :

دو
عەبد

ەد
ﭬان ئەحمە
سيناار ناسراو بە شەڕﭬ

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210645117025
شرﯾنی ﯾهکهم لهکﯚبان
ک بووه ،له رۆۆژی 15ی تش
لهشارری ئامهدی بباکووری کوردستان لهداﯾک
ھيدبوو.
شهھي
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە62 :

ت ئەلتەر نااسراو بە ئوم د و ت
فرات
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210649117029
لهکﯚبان
رۆژی 15ی تشرﯾننی ﯾهکهم ه
لهشارری وانی باکوووری کوردستتان لهداﯾک ببووه ،له ی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە
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ھيدبوو.
شهھ

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە63 :

ن
گارزاان عەفرﯾن
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
12215437116985
رۆژی  10ی تشرﯾننی ﯾهکهمی  2014له کﯚببان

ھيد بوو.
شه د

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە64 :

ستان لەباررەی
می کوردس
سەرۆکاﯾەتييی ھەر م
دﯾوانی س
سەرۆکی د
ل دواان ک لە س
شی کﯚبانن
ڕەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0072300287
77712
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سەرۆکاﯾەتيی ھەر می کوردستان ھەر لەسەرەتای ھەڕەشە و پەالمارەکانی تيرۆرﯾستانی داعش بﯚ
سەر کﯚبان  ،پا پشتی کﯚبان و خە کی ڕۆژئاوای کوردستان بووە و سەرۆک بارزانی زۆر بە
پەرۆشەوە بەدواداچوونی بﯚ بارودۆخی ئاوارەکان و ڕەوشی کﯚبان کردووە و لە 19ـی ئەﯾلوولی 2014
لە پەﯾام کدا داوای لە کﯚمە گەی ن ودەو ەتی کرد کە کﯚبان لە ھەڕەشەی تيرۆرﯾستان بپار زن و
پەالماری داعشی بﯚسەر کﯚبان بە نەفيرعام لەدژی گەلی کورد وەسف کرد.
پاش ڕووداوەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو و چ تربوونی ھ رشی تيرۆرﯾستانی داعش بﯚ سەر کﯚبان ،
سەرۆکی ھەر می کوردستان جەخت لە ھەمان ھە و ست دەکاتەوە و داوا لە و تانی بەشداربوو لە
ھاوپەﯾمان تيی شەڕی دژی داعش دەکات کە ھاوکاری خە ک و خەباتکارانی کﯚبان بن بﯚ
بەرەنگاربوونەوەی ھ زەکانی ڕ کخراوی تيرۆرﯾستيی داعش .سەرۆک بارزانی داوا لە کﯚمە گەی
ن ودەو ەتی دەکات بە ھانای خە کی کﯚبان و پەنابەران بچن کە لەبەر ھەڕەشەی داعش پەناﯾان بﯚ
ئەو دﯾوی سنوور بردووە.
لەم دۆخە نالەبارەی کﯚبان ت يکەوتووە سەرۆکاﯾەتيی ھەر م و گەلی کوردستان پا پشت و
ھاوپەﯾمانی خوشک و براﯾانی خﯚﯾانن لە کﯚبان و ڕۆژئاوای کوردستان.
د .فواد حوس ن
سەرۆکی دﯾوانی سەرۆکاﯾەتيی ھەر می کوردستان
7ـی ئﯚکتﯚبەری 2014

ژمارە65 :

لە ) (24کاتژم ری رابردوو لە کوبان

) (72چەتەی داعش کوژران

http://www.kurdipedia.org/?q=2014091811440377516
ناوەندی چاپەمەنی  YPGئاماری شەڕ و پ کدادانەکانی ) (24کاتژم ری رابردوو لە کوبان راگەﯾاند و
دەستنيشانيکرد کە ) (72ئەندامی گروپە چەتەکانی داعش کوژراون و دەﯾانی دﯾکەش برﯾندار بوون و
) (4ئﯚتﯚمبيلی چەتەکانيش ت کشک ندرا .ناوەندی چاپەمەنی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل )(YPG
سەبارەت بە شەڕ و پ کدادانەکانی  24کاتژم ری رابردوو لە دژی گروپە چەتەکانی داعش لە ھەر می
کوبانی ل دوان کی نوسراوەی بالو کردەوە .بە پ ی ل دوانەکەی  YPGکە لە ما پەری فەرمی خﯚﯾدا
ب وی کردوتەوەدا ھاتووە '':لە دژی گروپە چەتەکانی دەو ەتی ئيسالمی ئ راق و بيالدی شام)داعش(
لە دوو رۆژ پ ش ئ ستاوە لە بەرەکانی رۆژھە ت و رۆژئاوای کوبانی ھ رش ئەنجام دەدەن ،بەرخﯚدانی
ھ زەکانمان بەردەوامە ''.
YPGراشيگەﯾاند کە له و چوارچ وەﯾەدا ھ زەکانيان دو ن لە کاتژم ر  13:00لە دژی گروپە چەتەکانی
داعش کە لە گوندی بﯚراز خﯚﯾان ج گير کردبوو چاالکييەکيان ئەنجامداوە .لە دوای چاالکييەکە لە
گوندەکەدا شەڕ و پ کدادانی دژوار رووﯾداوە و لە ئەنجامدا ) (8ئەندامی گروپە چەتەکانی داعش
کوژراون و دەﯾانی دﯾکەش برﯾندار بوون .ھەروەھا ﯾەکينەکانمان لە کاتژم ر  14:00بەرپەرچ کی توندی
چەتەکانی داعش دەدەنەوە کە دەﯾانەوﯾست ھ رش بکەنە سەر گوندی دوغيرمانی رۆژئاوای کوبان و
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داعش کوژران و
ش
ەتەکانی
لە ئەننجامدا شەڕ و پ کدادان رووودەدات و لە ئاکامدا ) (12ئەندامی چە
ێ ھەﭬا کمان بە قارەمان تی شەڕ دەککات و بەشداری
ژمارەﯾﯾەکيش برﯾندار بوون .لەم چاالکييەدا رێ
ن دەب ت.
ی شەھيدان
کاروانی
ھانای ھ زەکاانيانەوە لە گووندی
چەتەکانی دااعش کە بە ھ
شتی گروپە چ
ەکی دﯾکەوە ھ ز کی پا پش
لەالﯾە
گروپە
ە
ەندامی
جامدا ) (13ئە
گﯚبرلييکەوە دەچوو ،،دەکەو تە بﯚﯚسەی شەڕﭬﭬانانی  YPGەەوە و لە ئەنج
چەتەککانی داعش دەکوژر ن و ئئﯚتﯚمبيل کی چەتەکانيش ت کشک ندرا .ھەروەھا لە ن وانگوندەکاننی
ئەنجامدراوە و لە
ە
چاالکييەک
ک
داعش
ش
تەکانی
ی گروپە چەتە
ی رۆژئاوای کوبان ش لە دژی
خار و زﯾارەتی
زۆرم خ
شيش کوژران .ھاوکات
ەکانی داعش
ەندامی چەتە
ن ت کشک ندرراوە و ) (15ئە
دا ) (3ئﯚتﯚمبييلی چەتەکان
ئەکامد
 YPلە دژی گرروپە چەتەکاننی داعش بﯚﯚسە دەن نه و و لە
ەحمودﯾەش ھ زەکانی PG
ک گوندی مە
لە نزﯾک
عەلی،
ەﯾاند کە ھ زەەکانيان لە گونندەکانی قز ع
. YPGراشيگە
دامی چەتەککان کوژراون G
بﯚسەکەدا ) (4ئەند
لە دژی گروپە چەتەکانی ددەو ەتی
ە
ج ن ،سەرزۆرێ ،ب کەتژ ،زرک ،سەر نج ،دەەناﯾک ،ھورﯾە و ئاشم
مداوە و شەڕ و پ کدادان دژژوار رووﯾداوە و دەﯾان
الکيان ئەنجام
م)داعش( چاال
المی ئ راق و بيالدی شام
ئيسال
دادانەکان بەرددەوام
بوون .شەڕ و پ کد
.
ەکی زۆرﯾش برﯾندار
ی داعش کوژژران و ژمارەﯾە
می چەتەکانی
ئەندام
عش
ەتەکانی داع
ئەنجامدراوە و بە گو رەی ززانيارﯾيەکان تتا ئ ستا ) (72ئەندامی چە
ت و چاالکی ئە
دەکات
کوژراوون''.
20
ی فرات نيوز 014-09-18 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای

QR C
Code:

ژمارە66 :

خﯚﯾان سوتاندووە
ن
الن
ماوەی چوار مانگدا 80 ،کەس دژی گيرانی ئﯚجەال
لە ما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131230359
92908
مامە
خەندان شاسوار م
ەی خﯚﯾان
ئاگرﯾان لە جەستە
ن
جەالن
دژی گيرانی ئﯚج
ەکانی تورکيا  80کەس ی
گدا لە زﯾندانە
لەماوەەی چوار مانگ
بەرداووە.
ەوروپا ج ب ت و لە
پەکەکە ناچارکرا سوورﯾا بەره و ئە
ە
بەری
 199عەبدو ئﯚجەالن ،ر بە
لە ماننگی 10ی 98
شوباتی  1999لە
سەرەنجام لە 15ی ش
م
د،
پيالنگ ﯾيەکی ن وددەو ەتيدا کە زﯾاتر لە چوار مانگی خاﯾاند
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نەﯾروبی پاﯾتەختی کينيا دەستگيرکرا و رادەستی تورکيا کراﯾەوە ،بەپ ی ئه و زانيارﯾيانەی خەندان لە
سەرچاوەکانی نزﯾک لە پەکەکە دەستيکەوتووە ،لە ن وان  9ی 10ی  1998بﯚ15ی شوباتی  1999لە
دژی دەستگيرکردنی عەبدو ئﯚجەالن.
لە چەندﯾن ناوچەی کوردستان بە تاﯾبەت لە زﯾندانەکانی تورکيا نزﯾکەی  80کەس ئاگرﯾان لە جەستەی
خﯚﯾان بەرداوە ﯾان کردەی خﯚکوژﯾيان به و ھﯚﯾەوە ئەنجامداوە و به و ش وەﯾە لە دژی دەستگيرکردنی
ئﯚجەالن وەستانەوە ،خﯚسوتاندنی گەنجان لە دژی دەستگيرکردنی ئﯚجەالن ھەرتەشەنەی دەکرد تا
لە زﯾندانەوە ئﯚجەالن پەﯾام کی نارد و داوای کرد ھيچ کەس ئه و چاالکييە نەکات و لە بری ئەوە
دەست بە خەبات بکەن.
و ای بانگەوازﯾيەکەی ر بەری پەکەکە ،بە م له و کاتەشەوە تائ ستا چەندﯾن کەسی دﯾکە به و
ھﯚﯾەوە ئاگرﯾان لە جەستەی خﯚﯾان بەرداوە لە ھەردوو رەگەز لە ھەموو بەشەکانی کوردستان ،ئه و
کەسانەی خﯚﯾان سوتاندووە ،لەدوای خﯚﯾان پەﯾام کيان ج ھ شتووە و ئه و کارەﯾان وەک چاالکی ناود ر
دەکەن .
دواترﯾن خﯚسوتاندنيش لە رۆژئاوای کوردستان بوو ،کە لە رۆژانی رابردوو گەنج کی شاری کﯚبانی لە
ﯾادی دەستگيرکردنی ئﯚجەالندا ئاگری لە جەستەی خﯚی بەردا.
بەش ک له و کەسانەی خﯚﯾان سوتاندووە:
محەمەد خالد ئﯚرال  1998 / 10 / 9زﯾندانی مەرەش
موراد کاﯾا  1998 / 10 /18زﯾندانی بارتن
محەمەد گوڵ  1998 / 10 / 19زﯾندانی ئەماسيا
عەلی ئاﯾدن  1998 / 10 / 20زﯾندانی بارتن
مەرال کاشﯚتوراجاک  1998 / 10 /20زﯾندانی چەناک قالە
بولەند باﯾرام  1998 / 10 /21زﯾندانی ئادﯾەمان
عيسمەت ئينانج  1998 / 10 /22زﯾندانی ﯾﯚزگات
حەسەن عيسا حەسەن  1998 / 10 / 22قاميشلی
فەتاح قەرە تاش  1998 / 10 /22ئامەد
سەالمەت مەنتەش  1998 / 10 /22زﯾندانی ميدﯾات
ئاﯾنور ئارتان  1998 / 10 /23زﯾندانی ميدﯾات
محەمەد بارﯾانک  1998 / 10 /23زﯾندانی ئەلەبستان مەڕەش
جەننەت گونەش  1998 / 10 /24زﯾندانی عەنتاب
سەﯾری ئيپەک  1998 / 10 /24زﯾندانی ساکارﯾا
ئاﯾسەل جەﯾالن  1998 / 10 /24زﯾندانی ساکارﯾا
سەمەد ئﯚکتای  1998 / 10 /24زﯾندانی کﯚنيا
ميرزا سەﭬيملی  1998 / 10 / 26زﯾندانی ئەرزڕۆم
موسليم موحەمەد  1998 / 10 / 26زﯾندانی عەنتاب
کەنعان قەرە حەسەنﯚ -لی  1998 / 10 / 26زﯾندانی ئەرزڕۆم
بەرزان ئﯚزتورک  1998 / 11 / 1ئە مانيا )لە 4 / 1 / 1999دا شەھيد بوو)
محەمەد ئاﯾدن  1998 / 11 /13زﯾندانی چەناک قالە
ئەرداڵ چەکەن  1998 / 11 / 13زﯾندانی ماردﯾن
عەباس سەرتکاﯾا  1998 / 11 / 14زﯾندانی عومرانی
عيسمەت ئاکای  1998 / 11 / 14زﯾندانی ئادﯾەمان
موحەﯾيەدﯾن سەﭬيملی  1998 / 11 / 15زﯾندانی ئامەد
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عومەر شەن  1998 / 11 / 15زﯾندانی عومرانی
عەدنان ئﯚزجان  1998 / 11 / 15زﯾندانی بورسا
قادری ئيلھان  1998 / 11 / 16زﯾندانی س رت
سيراجەدﯾن حەسەن  1998 / 11 / 16زﯾندانی بورسا
رەمەزان مالکﯚچ  1998 / 11 / 16زﯾندانی عومرانی
عەزﯾمە ئينان  1998 / 11 / 16زﯾندانی باتمان
رەمزﯾە زەنگين  1998 / 11 / 16زﯾندانی باتمان
ئيدرﯾس باشاران  1998 / 11 / 16زﯾندانی جەﯾھان
حانيفی کوزو  1998 / 11 / 16زﯾندانی س رت
حەمدول داشجی  1998 / 11 / 16زﯾندانی ماردﯾن
عەلی ئەربەک  1998 / 11 / 16زﯾندانی ماردﯾن
مستەفا شاھين  1998 / 11 / 16ئە مانيا
ئەحمەد ﯾ درم  1998 / 11 / 17مﯚسکﯚ
محەمەد تورگای  1998 / 11 / 17زﯾندانی کﯚنيا
زەﯾنەب عەرەب  1998 / 11 / 17زﯾندانی عەنتاب
رەمەزان ئدﯾبەللی  1998 / 11 / 17زﯾندانی کﯚنيا
رەمزی ئاککوش  1998 / 11 /17مﯚسکﯚ
فاتمە ئﯚزەن رۆژبين  1998 / 11 / 17ﯾوکسەک ئﯚﭬا چاالکی فيدائی
ئەمرو دام ﯾجی  1998 / 11 / 18قاميشلی
سولەﯾمان گولتەکين  1998 / 11 / 18زﯾندانی ترابزۆن
سەﯾت باﯾرام  1998 / 11 / 18د رک باشووری رۆژئاوا
زولکيف ﯾ ماز  1998 / 11 / 18رۆما
فەتحيە عەبدو  1998 / 11 / 18زﯾندانی مە تيە
عوسمان تينيت  1998 / 11 / 18زﯾندانی مە تيە
فازل سولوک  1998 / 11 / 19زﯾندانی عەنتاب
خەليل ئاکنجی  1998 / 11 / 19زﯾندانی بورسا
جەنگيز کاﯾا  1998 / 11 / 19زندانی ئاگری
حەميد چاکر  1998/11/19ئامەد ،لە ئەنجامی ئەشکەنجەدا شەھيد بوو
مەتين ﯾورتسەﭬەر  1998 / 11/20کﯚجائەلی لە ئەنجامی ئەشکەنجەدا شەھيد بوو
زەھرا رزگار  1998 / 11 / 27رۆژھە تی کوردستان
نوری ئاجار  1998 / 11 / 27زﯾندانی ئﯚردو
ميرزا چوبوکچو  1998 / 11 /27زﯾندانی باتمان لەئەنجامی مانگرتن شەھيدبوو
جەميل ئﯚزا پ  1998 / 11 / 27ئامەد
حوسنييە ئﯚروچ بنەوش  1998 / 12 / 1ليجە چاالکی فيدائی
حەسەن تاشکن  1998 / 12/ 3ئە مانيا
جيھاد ش خﯚ  1998 / 12/ 10قوبروس
تاقيبە گولتەکين  1998 / 12/12زﯾندانی سيواس
خەدﯾجە فا ی  1998 / 12 / 13ئەستەمبوڵ
گولستان تاش  1998 / 12/16باتمان
تاﯾالن ئﯚزگور قەھرەمان  1998 / 12/21ئە مانيا
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مح دﯾن ئشک  1998 / 12/24عەنتاب
حەمدﯾيە کاپان بەروار  1998 / 12 / 24وان چاالکی فيدائی
ئەرداڵ ئاکسو  1998 / 10 / 29لەچاالکی رفاندنی فرۆکەدا .
سيروان رەئوف  17-2-1999سل مانی
فەالت قادر  1999/2/25ﯾوکسەک ئﯚﭬا چاالکی فيدائی
نورەدﯾن شاھين فەرھاد بەروار  1999 /3/5باشکەلە چاالکی فيدائی
شاھين حوس ن عاکيف  1999 / 3 / 10دھﯚک چاالکی فيدائی
دﯾالن گەﭬەر حوزەﯾران  1999/ئەرزڕۆم چاالکی فيدائی
باقی تات ی باران شاھين  1999 / 4 / 5چاالکی گيانبازی لەسەر پار زگاری بينگﯚل
نەزھات باراجی شەھرستان بﯚتان 1999
ﯾاﭬوز گوزەل  1999 / 11 / 30زﯾندانی بارتن خﯚی سووتاند و لە  1999/12/6لە نەخﯚشخانە شەھيدبوو .
حوکميە سەﯾھان رووکەن ب رﯾتان  1999 / 12ﯾەک تی سﯚﭬيەت.
ر ناس  1999-6-30زﯾندانی ورم
سيپان  1999زﯾندانی ئاکرێ  -باشووری کوردستان.
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان 2014-02-13 -

ژمارە67 :

لە کوبان

زﯾاتر لە  65ھەزار ئاوارە تەنھا لە  24کاتژم ردا

http://www.kurdipedia.org/?q=2014092110513977574
ھاوڕاز ئەحمەد
دوای ئەوە چەکدارانی داعش ،ھ رشەکانيان لە ناوخاکی سورﯾادا چ کردەوە و دەستيان گرت بەسەر
چەند گوند کی دەوروبەری کﯚبانی دا ،نزﯾکەی  66ھەزار ھاو تی کە بەش کی زۆرﯾان کوردی سورﯾان،
لەترسی چەکدارانی داعش ئاوارەی تورکيا بوون.
دوای ئەوەی رۆژی ھەﯾنی و تی تورکيا سنوورەکانی بەڕووی کوبانی دا کردەوە ،بە دەﯾان ھەزار
کوردی رۆژئاوا لە ترسی ھ رشەکانی چەکدارانی داعش ،ماڵ و حا ی خﯚﯾان ج ھ شتوو ئاوارەی تورکيا
بوون.
ر کخراوی نەتەوەﯾەکگرتووەکانيش باس لەوە دەکات بەھﯚی زﯾادبوونی ژمارەی ئاوارەکانەوە
ھەو ەکانيان چ کردوەتەوە بﯚ گەﯾاندنی ھاوکاری مرۆﯾی.
لە کاتی سەرھە دانی شﯚڕشەکانی سورﯾاوە لە دژی رژ مەکەی بەشار ئەسەد ،نزﯾکەی  847ھەزار
ھاو تی ئاوارەی تورکيابوون ،بە م کردنەوەی سنوورەکانی تورکيا بەڕووی ئاوارەکانی سورﯾا بووە ھﯚی
ئەوەی تەنيا لەماوەی  24کاتژم ردا ،زﯾاد لە  60ھەزار کوردی سورﯾا ب ۆنە ناو خاکی تورکياوە.
رۆژی شەممە ،نوعمان کورتو مش ،ج گری سەرۆک وەزﯾرانی تورکيا راﯾگەﯾاند کە "تەنيا لەماوەی 24
کاتژم ردا زﯾاد لە  60ھەزار کوردی سورﯾا ھاتوونەتە ناو خاکی تورکياوە".
سەرچاوەﯾەکی رەسمی لە حکومەتی تورکياوە بە کەنا ی  BBCراگەﯾاندووە کە ژمارەکە نزﯾکبﯚتەوە لە
 66ھەزار ئاوارە.
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چاوە : BBC
سەرچ
2014-09-21
ی خەندان 1 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای

QR C
Code:

ژمارە68 :

ستان
وای کوردس
مليﯚن دﯾنار بﯚ رۆژئاو
لەماوەی پ نج رۆژدا زﯾاتتر لە  14م
ەکر تەوە
کﯚدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4141153497
75832
ەتی کﯚکردنەووەی
ی ھاوکاری ککوردانی رۆژئاووا کﯚتاﯾی ھ ننان بەھە مە
گروپی
شدەدات ،لەماوەی پ نج ررۆژدا زﯾاتر لە 14
ەن ت و ئاماژەش
ھاوکاری رادەگەﯾە
مانگی سوری کووردستان
ن دﯾنارﯾان کﯚککردوەتەوە و پپارەکەش ئاراستەی
ی
مليﯚن
لەرۆژئئاوا دەکر ت.
ەراگەﯾەندراو کدا کە
ھاوکاری کورددانی رۆژئاوا لە
مانی ،ئاو نەنييوز :گروپی ھ
سل م
ەﯾشتوە ،راوەەستانی کﯚکرردنەوەی
ەئاو نەنيوز گە
ئەم ۆ دوشەممە ،و نەﯾەکی بە
لەرۆژانی  3تا  7/4بﯚ پشتيواننی
ۆ
ھاوکاری راگەﯾاند پاش ئەوەی گروپەکە
جياوازی سل مانی سندوققی ھاوکاری و
دﯾن ناوچەی ج
لەکانتتﯚنی لەچەند
کﯚمەککی دانا.
ستان بەبارودۆۆخی
خە کی کوردس
ەڵ ئەوەی خ
ەﯾەن ت ،لەگە
ەکە راشيدەگە
گروپە
وەﯾەکی ر کوپ ک مووچە
ی
چەند مانگ کە بەش
دەپەڕ ت و چ
قەﯾراننی ئابوری ت د
ت ،بە م خە ک بەپيری باانگەوازەکەوە ھاتون و بەپ ی توانای خﯚﯚﯾان
نادر ت
شکردوە.
ھاوکارﯾان پ شکەش
ەﯾەندراوەکەددا ئاماژە بەوەشدراوە کە تتوانراوە  13ملليﯚن و سەد و چل و
لەڕاگە
دۆالری ئەمرﯾکی و  20پاوەن کﯚﯚبکر تەوە.
ی
س ھەزار دﯾنارو 1130
ەکە رونيشيدەەکاتەوە ،ئه و پارەﯾە بەزوتررﯾن کات دەگگەﯾەندر تە دەەست
گروپە
ەوە
ستان لەرۆژئاووای کوردستاان و لەو شە
ر کخرراوی مانگی سوری کوردس
کانتﯚنی کوبانی
ی
داوﯾستی مرۆﯾی رەووانەی
ی
بەنو ننەراﯾەتی گرووپەکەﯾان شيررو پ
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دەکر ت.
2014-04-14
ی ئاو نە 1 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

باشوووری کوردستان

و ت:

کوردستان
ن
رۆژئاوا ی

QR Co
ode:

ژمارە69 :

ت ئامەد)
ە )رۆژھات
دﯾن پﯚ د ناسراو بە
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0121013147
77749
شداری
لەداﯾک بووە .سا ی  2014بەش
ﯾک
شاری ئامەدی باکووری کورردستان
لە ش
شەھيد بووە.
کردوەە .رۆژی  7ی تشرﯾنی ﯾەککەمی  2014لە کوبان ش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ئامەد
ئا

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باکووری کوردستان
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QR Co
ode:

ژمارە70 :

کوبان
سراو بە ))قەندﯾل کو
ەمەد ش خ سا ح ناس
محە

)

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116503
2014-09
 2013بەشدار بوووە .رۆژی 9-30
2
ە داﯾک بووە .سا ی
لە گوندی دافی لە
ەھيد بوو.
ی کوبان شە
لە گوندی سفتکی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

گەل- YPG
ەکينەکانی پاراستنی ل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
نەتەووە:

کوورد

QR Co
ode:

ژمارە71 :

ت)
ی ناسراو بە )زوھات
ەمەد عەلی
محە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116506
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 201لە
شدار بووە .رۆژی 14-09-28
ک بووە .سا ی  2013بەش
لە کوبانی لە داﯾک
کوبان شەھيد بووو.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە72 :

عسوم ئەررزرۆم
راو بە مەع
مستتەفا ناسر
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
20210646117026
کهم لهکﯚبان
لهشارری ئهرزرۆم لهباکووری کووردستان لهدا ﯾک بووه ،له رۆژی 15ی تتشرﯾنی ﯾه ه
ھيدبوو.
شهھي
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد
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QR C
Code:

ژمارە73 :

سەرحەد)
مﯚ ن سﯚک نناسراو بە )گەلی س
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
12215437116986
شاری موشی باکووری کوردستان لە داﯾﯾک بووە .سا ی  2012بەشداری
لە ش
 2014لە کﯚبان شەھيد بوو.
ەکەمی
2
کردوەە .رۆژی  11ی تشرﯾنی ﯾە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

مموش

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باکووری کوردستان

QR Co
ode:

ژمارە74 :

ە )م ھران)
ران حەمﯚ ناسراو بە
م ھر
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116502
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بەشداری کردوە و رۆژژی -01
ی
لە گوندی ھلنج لە داﯾک بوووە .سا ی 2013
 201لە کوبان شەھيد بووو.
14-10
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

گەل- YPG
ەکينەکانی پاراستنی ل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
نەتەووە:

کوورد

QR Co
ode:

ژمارە75 :

ق کوبان
حمود بشارر ناسراو ببە )سادق
مەح

)

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
14154511116991
شداری کردوەە.رۆژی
لە گوندی جبنی ککوبان لە داﯾﯾک بووە .سا ی  2014بەش
شەھيد بوو.
 2014لە کوبان ش
2
ەکەمی
 12ی تشرﯾنی ﯾە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان
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QR Co
ode:

ژمارە76 :

ی
حموود عەللی عەلی
مەح
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
23114906117051
کبووی کﯚبان
لهداﯾک

شرﯾنی ﯾهکهم شهھيدبوو.
و 20ی تش

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە77 :

ستەی
گرنگ بە ئاراس
گ
ھەنگاو کی
و
سای کانتتﯚنی جزﯾررە،
سومی ﯾاس
مەرس
دنی مافو ئازادﯾەکاانی ژنان
ج گييرکردنو ج بەج کرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1171009577
77974
سوم کی
سورﯾا ،مەرس
کانتﯚنی جزﯾرە لە ککوردستانی س
ی
مبەر ،دەسە تی خﯚبەڕ وەەبەری
رۆژی ﯾەکی نﯚفەمب
لەخﯚگرتوەو
و
تاﯾبەت بە ژنان( ی
ت
حوکمە گشتييەکانی
سەرەتاﯾیو ح
ە)پرەنسيپە س
ی دەرکرد کە
ﯾاساﯾی
دابينکردنی
ی
ژنانو
نو ج بەج کرددنی مافو ئاززادﯾەکانی ن
ی ج گيرکردن
ھەنگااو کی گرنگە بە ئاراستەی
سانيخوازﯾی ژنان
نو پياو لە کورردستانی سوورﯾاو بوژانەوەەی رەوتو بزووتنەوەی ﯾەکس
سانی ن وان ژن
ﯾەکس
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لەپارچەکانی دﯾکەی کوردستانو بگرە لەئاستی کﯚمە گاکانی ناوچەکەدا .
ناوەرۆکی گشتی ﯾاساکە روبەروبونەوەﯾەکی راشکاوانەﯾە ،بەرووی ﯾاساو نەرﯾتی ئيسالمی و
داعشی و ناسيوناليستيدا ،ﯾاساکە پ داگری دەکات لەسەر :ﯾەکسانی لە نيوان ژن و پياو لە ھەموو
بوارەکانی ژﯾانی گشتی و تاﯾبەتی ،ﯾەکسانی لەن وان پياو و ژن لە مافی کار و کرێ ،ﯾەکسانی لە
ن وان شاﯾەتی ژن و شاﯾەتی پياو لە ڕووی بەھای ﯾاساﯾيەوە.
بەپ ی بەندەکانی ﯾاساکە ژن مافی ھە بژاردن و خﯚپا وتن و وەرگرتنی ھەموو پﯚستەکانيان ھەﯾە،
مارەﯾی وەکو بابەت کی بەکﯚﯾلەو کا کردنی ژنان ھە وەش نراوەتەوە ،.فرە ژنی و شيرباﯾی ،ژن بە ژن و
ژن لە جياتی خو ن قەدەغەکراون ،ژن و پياو لە پرسی ميراتدا مافی چوون ﯾەکيان ھەﯾە ،توندوتيژی و
جياکاری لە دژی ژن قەدەغەﯾە .کوشتن بە پاساوی شەرەف بەتاوانی ئەنقەست ھەژماردەکر ت.
ئەم ﯾاساﯾە ﯾەک کە لە دەستکەوتەکانی خﯚراگری و راوەستاوﯾی ژنان و پياوانی کﯚبانی بەرووی ھي ش
و پەالماری گروپی چنگ بەخو نی دەو ەتی تيرۆرﯾستی ئيسالمی داعشو بيروباوەڕی کﯚنەپەرستانەی
ئيسالمی کە ژن وەکو ئينسانی پلە دوو ،زەعيفەو کەم عەق  ،وەکو ئامرازی مناڵ خستنەوەو خا ی
کردنەوەی ھەوەسی پياو ،تەماشا دەکات .ناوەرۆکی ئەم ﯾاساﯾە ،تەواو ناکﯚکە بە نەرﯾت و ﯾاساو
ر سای کورداﯾەتی ،کە زﯾاتر لە دوو سەدەﯾە خاوەنی دەسە تە لە کوردستانی ع راقدا ،لە ژ ر ساﯾەی
ﯾاسا دژە ژن و ئيسالميەکانيدا ،بە ھەزاران ژن لە ژ ر ناوی شەرەفدا ،شە ی خو ن کراون،
توندوتيژﯾان لەدژ ئەنجام دراوەو جياکارﯾی و ب مافی و پلە دووﯾيان بەسەردا سەپ نراوە .ئەم خاسيەتە
رادﯾکاڵو ﯾەکسانيخوازەی ﯾاساکە ب گومان دەﯾخاتە بەردەم رقو توڕەﯾی ھ زو بزوتنەوە
کﯚنەپەرستەکانی کوردستانو ناوچەکە .
کەنارخستنی ﯾاساو ئەخالقياتو کەلتوری کﯚنەپەرستو پياوساالریو ن رساالری ئيسالمی-
ناسيﯚناليستی زاڵ لەناوچەکەدا لەالﯾەن دەسە تی کانتﯚنی جەزﯾرەوەو پەسەندکردنی ﯾاساﯾەک
بەناوەرۆک کی رادﯾکاڵو ئازادﯾخوازنە ،کە دەرگا بەرووی ﯾەکسانيی ژنو پياو دەکاتەوەو دەستکەوت کی
بەنرخە بﯚ ژنان لە کوردستانی سورﯾا .ب جگە لەوە لە ئاستی ناوچەکەدا سەنگەر کی دﯾکە بە قازانجی
بزوتنەوەی ﯾەکسانيخوازی ژنانو پياوان قاﯾم دەکات ،بﯚﯾە شاﯾستەی پشتيوانيیو بەرگری ل کردنە .ئەم
ﯾاساﯾە دەسکەوتی رابون و ئيرادە نواندنی ئازادانەی ئينسانە بﯚ بەرگری لە ژﯾان و گوزەران و شکﯚی
ئينسانی ،بەرھەمی ھاتنە مەﯾدانی ژنانە ھاوشانی پياوان لە نەبەرد کی کەم و نەدا بەدژی رەشترﯾن
گروپی تيرۆرﯾست و ئينسان کوژ و دژە ژنی ئيسالميدا.
ب گومان ئەم دەستکەوت و ئيرادە نواندنە لەبەردەم ھەرەشەو پيالنداﯾە ،بﯚﯾە پارﯾزگاری لەم
دەستکەوتە ،ھەو دانە بﯚ بەرﯾنکردنەوەیو گواستنەوەی خواستەکانو بەندەکانی ناو ئەم ﯾاساﯾە بﯚ
شو نەکانی دﯾکەو لەپ ش ھەمووانەوە بﯚ ھەر می کوردستانی ع راق .دەب خواستی بەرەسمی
ناسينی ﯾاساﯾەکی لەوجﯚرەی کانتﯚنی جەزﯾرە سەبارەت بە مافەکانی ژنان بب تە خواستی ھەر ژنو
پياو کی ﯾەکسانيخوازو ھەر ھە سوڕاوو چاالکوان کی بزوتنەوەی ژنانو الﯾەنگرانی مافو ئازادﯾەکانی
ژنان لە کوردستان .ناب چيتر ئەوە لە حکومەتی ھەر م قبوڵ بکرێ کە بە بيانوی پ وپووچی
جﯚراوجﯚرەوە مافەکانی ژنان و ﯾەکسانی ژنان لەگەڵ پياواندا لە رووی ﯾاساﯾيەوە پشت گوێ بخاتو
دەستی ﯾاساو نەرﯾتو کەلتوری کﯚنەپەرستانەی دژە ژن بەسەر ژنان و کﯚمە گادا زاڵ بکات .دەب
حکومەتی ھەر ـم شەرمەزار بکر ت کە  23سا ە بەو ھەموو ئيمکاناتەوە بيانووی ناوبەتاڵ بﯚ
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سا ە کە لە حاللەتی شەڕداﯾﯾەو
ە م دەسە ت کی دوو ا
کردنو زەليلکرردنی ژنان دەەھ ن تەوە ،بە
ب مافک
عشو ھاوپەﯾﯾمانەکانيەوە گەمارۆ دراوە توانيوﯾەتی
سياسیو داع
ی ئيسالمی س
ەن دڕندەکانی
لەالﯾە
د بکات .
شنە پەسەند
ەکی لەوچەش
ﯾاساﯾە
الﯾەن کی سياسی
موو حزب و ال
دۆست و ھەم
ی بزوتنەوەی ﯾەکسانيخواززی ژنان و بەرەی ئينساند
ئەرکی
بە ھات و ھاواری
بکەنو بەرامبەر ە
ن
شتيوانی لەم ﯾاساﯾە
ە بە تەواوی تتواناﯾانەوە پش
کەوتنخوازە کە
پيشکە
ەوە .ئيمە لە حزبی کﯚمﯚننيستی
یو مافەکانی ژنان بوەستنە
یو ﯾەکسانی
ەرستانو دوژژمنانی ئازادی
کﯚنەپە
ەوەی
لە کەنار بزوتنە
ەو ﯾاساﯾە راددەگەﯾەنينو ە
ی خﯚمان بﯚ ئە
کر کاررﯾی کوردستاان ،پشيوانی
بەشکستک شانی ھەرجﯚرە پيالنو
ک
ساندۆستدا ببﯚ
نو بەرەی ئينس
سانيخوازانەی ژنان و پياوان
ﯾەکس
ژنانی کوردستان و
ی
گەوازی
ستينەوە .بانگ
سەر ج بەج بوونی ئەو ﯾاساﯾە دەوەس
شەﯾەک بﯚ س
ھەڕەش
خەباتکارانەی ل ھە بما ن و بﯚ توردانی ئەو
ی
ن و پياوان دەەکەﯾن قو ی خ
ەوەی ﯾەکساننيخوازﯾی ژنان
بزوتنە
کردۆتە سەرزەمين ک بﯚ
تە
ستانی
مە گای کوردس
ی ژنانەی کﯚم
المی و ناسيووناليستە دژی
ﯾاساوو ر سا ئيسال
الﯾەتی.
دوتيژی و کﯚﯾال
کوشتتاری ژنان و ب مافی و توند
ی کر کارﯾی ککوردستان
ی کﯚمﯚنيستی
حزبی
ستی نﯚفەمببەری 2014
ناوەراس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کﯚمﯚنيستتی کر کارﯾی
پارت  /الﯾەن :حزبی
ی کوردستان
QR C
Code:

ژمارە78 :

ەی
کی لەبارە
گەﯾ ندراو ک
دستان راگ
ۆکی ھەرر می کورد
سعود بارزاانی سەرۆ
مەس
ردەوە
گە بﯚ کﯚبان ب وکر
چوونی ھ زی پ شمەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0300951447
77855
ی خودای مەززن و دلﯚﭬان
بەناوی
دڕندەﯾی و
ی
ڕۆژئاوای کوردستان و ئەو
ی
پەالماری تيرۆرﯾستتانی داعش بﯚ سەر ھەر می کوردستتان و
مييەی تيرۆرﯾﯾستان لەبەراانبەر گەلی ککوردﯾان ئەنجاام دا زۆر بەڕووونی نيشان دەدات کە
ب ەحم
توندڕۆﯾی ئاﯾينی
ی
ھە گری ھەرردوو
بە کو زۆرﯾان ھ
ش تەنيا لەڕوووی ئاﯾينيەوە توندڕۆ نين ە
ستانی داعش
تيرۆرﯾس
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و ڕەگەزپەرستيی نەتەوەﯾين .ھەر بﯚﯾەشە ھەر می کوردستان و ڕۆژئاوای کوردستانيان کردە ئامانج و
پەالماری گەلی کوردﯾيان دا.
ج گەی شانازﯾيە ئ ستا گەلی کوردستان لە ڕۆژئاوا و ھەر می کوردستان قارەمانانە بەرگری لەخﯚی
دەکات و تيرۆرﯾستانيان تووشی شکست و داڕمان کردووە .لەو کاتەی کﯚبان لە الﯾەن تيرۆرﯾستانەوە
کەوتە بەر ھ رش ،ﯾارمەتيدان و گەﯾاندنی ھاوکاری بﯚ خوشک و براکانمان ئەرک کی نەتەوەﯾی بوو.
بە م بەھﯚی دوورﯾی جيﯚگرافی و ئاب ﯚقەدانی کﯚبان لە الﯾەن تيرۆرﯾستانەوە گەﯾاندنی ھاوکاری بە
ش وەﯾەکی ڕاستەوخﯚ زۆر ئەستەم بوو .بﯚﯾە ھەموو ھەو کمان دا لەگەڵ دۆستانی گەلەکەمان کە
ھەوڵ بدەن کﯚبان نەکەو تە دەست تيرۆرﯾستان .
بەدەنگەوە ھاتنی ھاوپەﯾمانان و وەشاندنی گورزی ئاسمانی و ھەروەھا گەﯾاندنی ھاوکارﯾيە
سەربازﯾيەکانی ھەر م لە الﯾەن ف ۆکە ئەمەرﯾکييەکانەوە ،ھەنگاو کی کارﯾگەر بوو و ج گەی سوپاس و
پ زانينە و ﯾارمەتيی شەڕﭬانانی کﯚبان ی دا کە ھ رشی داعش بشک نن.
چوونی ھ زی پ شمەرگەﯾش بﯚ کﯚبان بە ب ڕەزامەندی تورکيا و ھاوکارﯾی ئەوان و ئەمەرﯾکا مومکين
نەبوو .بەڕ ز جﯚن ک ری وەزﯾری دەرەوەی ئەمەرﯾکا لە پەﯾوەندﯾيەکی تەلەفﯚنيدا پ ی ڕاگەﯾاندم کە
لەگەڵ تورکيا خەرﯾکن ڕ ک بکەون بﯚ ناردنی پ شمەرگە بەناو خاکی تورکيا .دوای چەندﯾن کﯚبوونەوەی
دووقﯚ ی و س قﯚ يی ن وان بەرپرسانی ئەمەرﯾکا و تورکيا و ھەر م ،بە ڕەسمی ئاگادار کراﯾن کە
تورکيا ڕەزامەندە و ئاسانکاری دەکات بﯚ چوونی ھ زی پ شمەرگە و ئەمەرﯾکاﯾش پشتيوانيی خﯚی بﯚ
ئەم ھەنگاوە دەرب ی .ئەم بابەتە لەگەڵ الﯾەنە سياسييەکان باسکرا و داوا لە پارلەمانی کوردستان کرا
ڕ گە بدات ھ ز بن رﯾن و پارلەمانيش ڕەزامەندی لەسەر دا .چونکە بەپ ی ﯾاسا ناردنی ھ زی پ شمەرگە
بﯚ دەرەوەی ھەر م ڕەزامەندﯾی پارلەمانی کوردستانی پ وﯾستە.
ھەروەھا پەﯾوەندﯾمان بە سەرکرداﯾەتيی پەﯾەدە کرد کە ئامادەﯾن ھ ز کی زۆری پ شمەرگە بﯚ کﯚبان
بن رﯾن .ئەوان لە وە مدا گوتيان پ وﯾستيمان بە ھ زی شەڕکەری پ شمەرگە نييە بە کو پ وﯾستيمان بە
ھ ز کی پشتيوانييە .بﯚﯾە لەسەر داوای ئەوان ب ﯾار درا ھ ز کی پشتيوانيی پ شمەرگە بﯚ کﯚبان
بن رﯾن.
ئەو ھ زەی ئ ستا بەرەو کﯚبان بەڕێ کەوتووە تەنھا ھ ز کی پا پشتی و دابينکردنی ئاگرە .داوای
سەرکەوتنيان بﯚ دەکەم و ھيوادارم بتوانن ھاوکارﯾيەکی باشی خوشک و براکانيان بکەن .ھەر
کات کيش بارودۆخی مەﯾدانی پ وﯾست بکات و داوای ھ زی زۆرترمان ل بکر ت و ڕ گە ھەب ت ئەوە
ھ زی پ شمەرگەی زﯾاتر بﯚ پاراستنی کﯚبان و ت کشکاندنی تيرۆرﯾستان لە ڕۆژئاوا ڕەوانە دەکەﯾن.
بﯚ ھەر می کوردستان و پ شمەرگە قارەمانەکان شانازﯾيەکی مەزنە بتوانن لە ھەر کوێ ﯾارمەتيی
شار ک ﯾان گوند ک ﯾان تاک کی کوردستان بدەن .شانازﯾشە لە جياتی مرۆﭬاﯾەتی شەڕی دڕندەترﯾن
ڕ کخراوی تيرۆرﯾستی بکەن.
مسعود بارزانی
سەرۆکی ھەر می کوردستان
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2
ی 10ـی 2014
30ـی

ژمارە79 :

ن عەلی نااسراو بە )رۆژھە ت ئامەد)
نارﯾن
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014092
23143733116363
 2014لە
2
-09-19
لە گونندی برﯾم ری کوبانی لە دداﯾک بووە .رۆژژی  2014-05-30بەشدار بووە .رۆژی 9
ھيدبوو.
ی ب خد کی ککوبانی شەھي
گوندی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژئاوای کوردس
ستان

QR C
Code:

ژمارە80 :

کﯚبانی
ی
ناشتتنی پﯚل ک شەھيدی رۆژاوا لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0040009117
77690
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...
کانی بابەت
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەکا
شارەکان :کﯚباانی
ش
و ت:

رۆژئئاوای کوردس
ستان

QR Code
e:

ژمارە81 :

ن عەفرﯾن
نالين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0112019417
77746
پەژە کە لە کووبان
ی ھ زەکانی ﯾەپەگە و ﯾەپە
فەرماندەی گشتی
وەدەبات.
ت
ش بەڕ
دارانی داعش
چەکد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

ی کەس:
جﯚری

سەربازی
س

رەگەززی کەس♀ :خانمان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان
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شەڕ ددژی

QR Co
ode:

ژمارە82 :

تورکيا
ا
ۆک وەزﯾراانی
ی بﯚ سەرۆ
ەن قوبادی
نامەی بەھمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0091225467
77737
ەد داوودئﯚغ ﯚ
ئەحمە
ەتی تورکيا
سەرۆۆک وەزﯾرانی بەڕ زی دەو ە
ەکانی
گرﯾنگترﯾن و م ژووﯾيتررﯾن کارەساتە
ن
ەند شەقاو نززﯾک سنوورەککانی و تی ئ وەدا ،ﯾەک ک لە
لە چە
ھاوکات بووە للەگەڵ دەستتپ کردنی
ئەم دەﯾەی رابردووو خەرﯾکە رووددەدات .روودا وگەل ک کە ھ
ناب ت ئەگەر ب ين کە داھاتتووی
ک وەزﯾرانی ددەو ەتی تورککيا و ھە ە ب
چاالکيييەکانی ئ وە وەک سەرۆک
گرﯾنگی ئەم رووداوە لە چارەنوووسی
گی
م رووداوەوە گرر دراوە .ب گگومان،
سی ئ وەش ب شک بەم
سياس
ەرمی
ەند رۆژ پ ش ئ ستا ،بە فە
سی و تی توورکيا و کەساﯾﯾەتيی ئ وەدا ﯾە کە بەڕ زتانی ھاندا چە
سياس
نادات کە شاری ککﯚبانی بکەو تە دەستی
ت
ھيچ ش وەﯾە ک ر گە
ی تورکيا بە ھ
ەﯾەنن دەو ەتی
راﯾبگە
شەوە .بە ی ،باس لەسەرر کﯚبانی و کووردە ب تاوانەککانی ئەو يە و ر ک لەم کاتەدا کە من ئئەم
داعش
گيانی خﯚﯾان ناوەەتە لەپی
ی
ەرزﯾی و
ن کەس لە پيااوان و ژنانی کورد ،سەربە
ە بﯚ ئ وە دەنوووسم ،دەﯾان
نامەﯾە
ەدا کە
کردنن لە مەتتر مەتری خاککيی کﯚبانی .بەڕ ز داوودئﯚﯚغ ﯚ لەو کاتە
دەستتيانەوە و خەررﯾکی داکﯚکيک
ی نامرۆﭬانەوەە پ ی خستﯚتتە سەر گەروووی کﯚبانييەووە و بە د ەققيی تەواوەوە
ش بە کردەوەی
داعش
شتوب بکات و ئەم خە کە بﯚ
خە کەکەی کوش
دەﯾەو ت کە ئەو ی بکاتە کﯚگاﯾﯾەک لە خاک و خﯚڵ و ە
ھەﯾە ،ھ زە نييزامييەکانی ئ وە لە
ەﯾان پ وﯾستييان بە ﯾارمەتييی نيزامی ھ
داکﯚکييکردن لە خﯚﯾﯾان و شارەکە
کەرەستە و پ داوﯾستييی تەواوەوە تەنيا چاو لە
ە
ک شاری ب تاووانی کﯚبانی ،بە
چەند شەقام نزﯾک
شتەﯾە کە
ش ،زﯾاتر لەو ش
ستی داعش
ی ڕووخانی ککﯚبانی بە دەس
چ ت پەﯾھاتەی
ڕووداووەکە دەکەن .لەبيرتان نەچ
تی تورکياش زۆر بەرب وتر دەەب ت.
چەکە و و ی
ی بەسەر ناوچ
مان کارﯾگەری
کر ت و ب گوما
بتوانر ت مەزندە بک
کوردی کﯚبانی و ببە دﯾل
ی
دی تەواوی پپياوانی
ە ھ زەکانی ئ وە چاوەڕ ی چين؟ چاوەڕڕ ی ژﯾنﯚساﯾد
کەواتە
ل َ◌ يين کە
تەقاندنيی چەند فيش
ی
ە کﯚتاﯾی ھاتننی ئەم شەڕڕە و
شارەن ،تا لە
ی ژنانی ئەم ش
گرتنی
شەک ک ب ً
باس و
وەختەی ئ ستادا دەخر تە بەر س
ی
ساتە
ی ئ وە لەم س
ی ھەو ی خﯚﯚتاندا؟! داھاتتووی سياسی
تەواوی
دەرئەنجامی تاڵ و
ی
کﯚبانی
ی
ی ئ وە لە ﯾاررمەتيدانی کووردانی
ل کﯚ يننەوەوە .لە بييرتان نەچ ت ئەگەر درەنگی
بەرپرس دەبن ،بە کووو جگە
س
قەرەبووونەکراوەی ببە شو نەوە ب ت ،نە تەنيا لە پ ش چاووی خە کی ددنيادا
تەکەشتان ،کە لەگەڵ
،
ە خە کی مررۆﭬدۆستی و
لە کورردانی تورکيا و سەرتاسەرری جيھان ،بە
لە سنوورە ساختە و جوگراففييەکاندا ھەﯾە،
ەﯾان بەدەر ە
سانی و براﯾانە
دﯾيەکی ئينس
کوردەکاندا پەﯾوەند
شەکان،
ەتييە ھاوبەش
جوام رانە و داککﯚکی لە رەگگەزە نەتەواﯾە
م رۆحييەتە ج
دەب ت و مدەر بن .ب گومان ئەم
ەم
ەوباوەڕەدام ککە باﯾەخی ئە
ەم ھﯚﯾەوە ،لە
ھەﯾە .ھەر بە
شدا بوونی ھ
تەوەی تورکيش
لە ئ وەەش و لە نەتە
کينە لە
لەبيرتان نەچ ت ،کووردەکان مومک
ن
ھەستی پ دەککەن.
ﯾەک تييی ئەخالقی و ئينسانييە بە باشی ھ
لە ﯾەکتری دووور کەوتب تنەوەە ،بە م
ھاوبەشيان نەب ت و ە
ن
کی ﯾەکپارچە و
ی جوگرافييەووە نيشتمان ک
الﯾەنی
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تەنيا ﯾەک رۆحن کە ھەر بەش کی لە شو ن ک بەج يماوە .کوردەکانی کﯚبانی مرۆﭬن و سەد ھە بەت
دراوس شتانن .چارەنووسی ئەوان لە ئ وە و ئەوانی دﯾکە و داھاتوو جو ی نييە .ﯾارمەتيدانی کﯚبانی
ﯾارمەتيدانی ھەموو مرۆﭬاﯾەتييە و سەد ھە بەت ﯾارمەتيدانی خﯚشتانە .چونکە لە سبەﯾن يەکدا کە زۆر
دوور نييە و و تی سەربەخﯚ و تاﯾبەت بە نەتەوەی کورد لە ژ ر ئەم زام و ئ ش و ئاور و خﯚ ەم شەدا
سەرھە دەدات ،خە کانی زامدار و ﯾارمەتيدەر و ﯾارمەتينەدراو ،لە بيرﯾاندەم ن ت کە چ کەس ک زﯾاتر لە
ھەمووان ساڕ ژی برﯾنەکانيانی دەکرد و داکﯚکی ل دەکردن و چ کەس ک لەجياتی ﯾارمەتی تەنيا رﯾای
کردووە .ئ ستا بﯚ ھەمووی ئ مە کاتی کردەوە و نيشاندانی ئەو نييەتانەﯾە کە سەبارەت بەوان
قسەکراوە .کاتژم ر کی دﯾکە مومکينە بﯚ ھەمووان درەنگ ب ت .ئەگەر تەنانەت ر زەﯾەک خەم لە د تان
ج ی خﯚی کردۆتەوە ،لەم ھەمووە زامەی کە بەسەر جەستەی دەردەداری خە کانی ب تاوانی کورددا
ھاتووە ،النی کەم سنوورەکانتان بکەنەوە تا کوردانی ب ئوقرەی نيشتمانەکەت تەنانەت بە دەستی
بەتا يشەوە کە بکر ت خﯚﯾان بگەﯾ نە کﯚبانی تا دﯾسانەوە بﯚ چەند ھەزارەمين جار بە در ژاﯾی م ژوو،
شەڕەف و سەربەرزﯾی کورد لە داکﯚکيکردنی بست بە بستی ئەو خاکەی کە ت دا ژﯾانی بەسەر
دەبەن ،بە خە کانی جيھان نيشان بدەن .بەڕ ز ئەحمەد داوودئﯚغ ﯚ سبەی مومکينە زۆر درەنگ ب ت.
ھەم بﯚ کﯚبانی و ھەميش بﯚ ئ وە و ھەميش بﯚ جيھان.
بەھمەن قوبادی

ژمارە83 :

نامەی فتح ﷲ گولەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023172140117052
نامەی فتح ﷲ گولەن سەروکی ر کخراوی خزمەت بو پ شمەرگە شەھيدەکان و لەشکەرەکانی
سوپای ئ راق
ئيدانەی ئەو ستەمە وەحشيگەرانە دەکەم ،کە لە الﯾەن ر کخراوی تيرۆرﯾستی داعشەوە ،بە
خﯚحەشاردان لە ژ ر ناوی ئاﯾندا ئەنجام دەدر ن .ھاوکات دەنگی خﯚم دەخەمە پاڵ ئەو بانگەوازانەی لە
ھەر چوار الی جيھانەوە دەکر ن بﯚ کﯚتاﯾيھ نان بە کردە دژە مرۆﭬاﯾەتييەکانی ئەم ر کخراوە و
راپ چکردنی بکەرەکان ،لەزووترﯾن کاتدا بﯚ بەردەم دادگا.
ھەموو جﯚرە فشار ،ستەم و ھ رش ک بﯚسەر کەسانی سيﭭيلی ب تاوان بەتەواوی دژﯾەکە لەگەڵ
بنەما
ئە ماسييەکانی قورئان و سوننەتەکانی سەروەرمان(د.خ .).ش ونکەوتوانی(داعش)ئەگەر دەسکەالی
دەستی کﯚمە ک ھ زﯾش نەبن ،ئەوا کﯚمە ە جاھيل کن کە بە ھيچ ش وەﯾەک کرۆکی ئاﯾنی ئيسالم و
پ غەمبەرەکەﯾان نەناسيوە .بەد نياﯾيەوە ئەوەی دەﯾکەن تيرۆرە و پ وﯾستە ھەر بەو ناوەش ناوزەد
بکر ت.
ئامانجی ئاﯾن بەدﯾھ نانی ئاشتييە لە سەرتاپای جيھاندا لەسەر بنەماکانی مافە گەردوونييەکانی
مرۆڤ،
سەروەری ﯾاسا و بەھا بەرزە مرۆﯾيەکان .ھەموو ل کدانەوەکان بە پ چەوانەوەی ئەمەوە ،بەتاﯾبەت خراپ
بەکارھ نانی ئاﯾن بە مەبەستی ھە گيرساندنی ئاگری شەڕ و پ کدادان دژﯾەکە لەگەڵ کرۆکی ئاﯾن و
بگرە
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نيفاقە.
لە روانگەی بنەما سەرەکييەکانی فيکری ئيسالمەوە ،ئەو ر گاﯾانەی ھە دەبژ ردر ن بﯚ گەﯾشتن بە
ئامانج،
دەب ت وەک ئامانجەکە رەوا بن .ھەر بزووتنەوەﯾەک بە پ چەوانەی ئەو بنەماﯾەوە بجوو تەوە ،ئەوا
)ماکياﭬ ی)ﯾەتە.
بە بﯚنەی ئەم رۆژە تاڵ و پ ئازارانەوە ،پرسە و سەرەخﯚشی خﯚم ئاراستەی سەرجەم شەھيدانی
ھ زەکانی پ شمەرگە و ئاکنجی تورکمان و سەربازانی سوپای ع راق دەکەم ،کە لە بەرەکاندا گيانيان
بەخت
کردووە .ھاوسﯚزی خﯚشم دەردەب م بﯚ گەلی کوردستان و ع راق ،کە  9بﯚ  01سەدەﯾە لەگەڵ گەلی
ئ مەدا وەک گﯚشت و ئ سقان ئاوﯾتە و تەواوکەری ﯾەکدی بوون.
ھاوکات سەرەخﯚشی خﯚم ئاراستەی سەرجەم ئەو کەسانە دەکەم ،کە لە ع راق و سورﯾا گيانيان
لەدەست
داوە .بە تاﯾبەتيش ،کورد و عەرەب و تورکمان و ئ زﯾدی و نەتەوەکانی دﯾکە ،بە سوننە مەزھەب و
شيعە
مەزھەب و پ کھاتە ئاﯾنييەکانی دﯾکەوە ،کە نەھامەتی دەچ ژن لەدەست د وەزمەی(داعش) .داوا
دەکەم لە
خودای گەورە ئارامی و ھ ز ببەخش ت بە خانەوادە و خﯚشەوﯾستانيان بﯚ کەمکردنەوەی ئازارەکانيان.
نزاش دەکەم ئازاری بەم چەشنە نەچ ژنەوە.
سەبارەت بە کﯚبان ش ،رۆژ بە رۆژ مەترسی لەسەر ئاﯾندەی دانيشتوانە ب تاوانەکەی کە بە ژن و
مندا ەوە
رژاونەتە سەڕێ ،د ی مرۆڤ دەتەوس ننەوە .داوا لە زاتی خودای با دەست دەکەم کە کەسی ب
کەسانە و
پەنای دەردەدارانە ،چی زووە رزگارﯾان بکات لەو گ ژاوی نەھامەتييە و ھەموومان لە جيھان کی پ لە
ئاشتی و ر ز و بەزەﯾيدا کﯚبکاتەوە.
ھەموو الﯾەکيش بانگھ شت دەکەم(ئامين)بکەن بﯚ ئەم نزاﯾە.
فەتحو گولەن

ژمارە84 :

نزﯾکەی  1000شەڕﭬانی ژن لەبەرەکانی جەنگدان لەکﯚبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110913271177895
سەرکردەﯾەکی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل )ﯾەپەگە( ئاشکرای کرد کە نزﯾکەی  1000شەڕﭬانی ژن
شانبەشانی چەکدارانی ﯾەپەگه و پ شمەرگه و سوپای سورﯾای ئازاد لەکﯚبان دژی داعش
دەجەنگن.
مستەفا عەبدی ،کﯚبان  ،ئاو نەنيوز :سەرکردە لەﯾەکينەکانی پاراستنی گەل ھبون د رﯾک
لەکﯚنگرەﯾەکی رۆژنامەوانيدا لەکﯚبان ئاشکرای کرد کە نزﯾکەی  1000چەکداری ژن لەن و ﯾەکينەکانی
پاراستنی ژنان )ﯾەپەژە( دژی ر کخراوی دەو ەتی ئيسالمی )داعش( دەجەنگن لەکﯚﯾان  ،کە
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)ئارﯾن
خﯚبەخشيی گرتووە ،بەننمونە ئاماژە ببە شەھيد ئ
ی
ی ئازاﯾەتی و ققارەمان تی و
چاوﯾان رەنگی
دەموچ
ن(ی کردووە.
ميرکان
ەﯾاند کە لەمااوەی دوو
دژوار خەبات راﯾگە
ر
ەکی دﯾکەی ﯾەپەگە
ه و کﯚنگرە رۆۆژنامەوانييەددا سەرکردەﯾە
ھەر له
ەﯾەپەگە
ن کوشتووە ،ککە ھ زە کوردﯾﯾيەکانی کﯚبان ن پ کد ن لە
 3000چەکدارری داعشيان
ی رابوردوودا 0
مانگی
ەژە و پ شمەررگە.
و ﯾەپە
دا
کەوتن کی پ شووﯾد
ن
شﯚڕش حەسەن لەچاوپ
ش
مانش وە وتەبب ژی فەرمی راگەﯾاندنی ﯾﯾەپەگە
بەھەم
کەس بووە و ئاززاﯾەتی و
ی کورد لەکﯚببان  200س
شەھيدەکانی
تی کردبووەوەە کە ھەموو ش
جەختی
ی ئه و راستتييەﯾە.
بەرگرﯾﯾکردنيان لەکﯚﯚبان شاﯾەتی
2014-11-0
ی ئاو نە 09 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی
شارەەکان :کﯚبانی
و ت:

ن
ی کوردستان
رۆژئاوای

QR C
Code:

ژمارە85 :

ە )دﯾرۆک ئاگری)
ی حس ن ناسراو بە
سرﯾن حاجی
نەس
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014100
03171756116505
رۆژی -28
بەشداری کردوە .ی
ی
لە گوندی ھلنج لە داﯾک بوووە .سا ی 2012
ی شەھيد بووو.
 201لە کوبانی
14-09
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♀ :خانمان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
نەتەووە:

ککورد
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QR Co
ode:

ژمارە86 :

خﯚدان
ﭬگەر بەرخ
سراو بە تەﭬ
ی دەھام ش خ ناس
ھندی
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014102
23114905117050
کبووی کﯚبان
لهداﯾک

شهھيدبوو.
و  20تشرﯾننی ﯾهکهم ش

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ل- YPG
ەکينەکانی پااراستنی گەل
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
نەتەووە:

ککورد

QR C
Code:

ژمارە87 :

ندراو ک ب و
و
وردستان رراگە
ەسەر خﯚررئاوای کو
شمەرگە لە
وەزاررەتی پ ش
دەکاتەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201409
9192117187
77547
تيرۆرستی جيھانی بﯚﯚسەر
ی
شی
ەی داعش بﯚﯚ سەر کورداننی رۆژئاوا ھ رشی داعش
پەالماردانی دڕندانە
سەر گەلی ککوردستان بە گشتی،
ەکی ترە بﯚ س
ستان مەترسيە
کورداننی برامان لە کوبان ی رۆژئئاوای کوردست
شيوەﯾەک پ وﯾﯾست
ەﯾن بەھەر ش
ھاوکارﯾان بکە
شانی ھەمووو الﯾەکمانە ،پپشتيوانی و ھ
ەرکی سەرش
بﯚﯾە ئە
ەرەرای
حکومەتی ھەر می ککوردستان سە
ی
ەی
ی پ شمەرگە
دا ب ت ،ئ مە ووەکو وەزارەتی
بکات و لە تواناماند
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چی لە توانامانداﯾە لەو
مادەﯾن ھەرچ
ە ئەستﯚمانە لە باشوری ککوردستان ئام
ئەو روووبەرووبونەوەە فراوانەی لە
دەکەﯾن ھاوکاری پ شکەش بە کوردانی رۆژئئاوا بکەن
ن
مانمان
پ ناوەددا بيکەﯾن و دداواش لە والتتانی ھاوپەﯾم
کوردستان.
ن
مەتی ھەر می
ەرگەی حکوم
ن دەدات .وەززارەتی پ شمە
من پەالمارﯾان
ە ھەمان دوژم
چونکە
19 \9\\2014

ژمارە88 :

کەنداڵ)
ی ﯾاشار نااسراو بە )جەميل ک
وەلی
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014101
12101509116979
ەشداری
سا ی  2012بە
ی باکووری کووردستان لە دداﯾک بووە ،س
شاری عەنتابی
لە ش
شەھيد بووە.
کردوەە .رۆژی  7ی تشرﯾنی ﯾەککەمی  2014لە کوبان ش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پارت  /الﯾەن:

ﯾەکينەکانی پپاراستنی گەل- YPG
ﯾە

رەگەززی کەس♂ :پياوان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ئەنتاب
ئە

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باکووری کوردستان

QR Co
ode:

ژمارە89 :

ن کﯚبانی
ﭬيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201407
7281152177
77153
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس♀ :خانمان
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شارەەکان:

ککﯚبانی

نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە90 :

باشوور لە کﯚبانی
ر
مەرگەﯾەکی
ی
وا و پ شم
کی رۆژئاو
ە شەڕﭬان ک
کچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1041031587
77871
...
مەندﯾيەکانی بابەت
ی
تاﯾبەتم
شارەککان :کﯚبانی
و ت:

رۆژئاوای کوردستان
ی

QR C
Code:
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ژمارە91 :

کوبانن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201407
7121718537
76979
ن(
عەرەبی دەو ەتی :عين العرب )کانی عەرەبان
ی
ی ﯾان کﯚبان )بە
کﯚبانی
ەپی ئاوی فورات ،لە
کوردستان لە دﯾوی چە
ن
کی کوردنشيينە لە رۆژئاوای
باژ ر ک
ن سورﯾا-تورککيا ،ھاوس ی شارو دەشتتی فرەوانی
سەر تخووبی ن وان
)سروووج(ـی ئورفاﯾﯾە.
سەد وپەنجا کيلﯚمەتر
زگای حەلەبە و س
ەر بە پار ی
لە روووی ئيدارﯾەوە ناحيەکە سە
شتکارﯾە.
ل ی ددوورە .گوزەراننی زۆرﯾنەی خەلکی کﯚبان لە سەر چاندن و کش
شتووانی کﯚبانن و گوندەکاانی سەرجەميان کوردن.
کەمينەﯾەکی
ی
دانيش
حەلەب و
ئەرمەنی ل بوو کە دواتر بەرەو ح
ی
ما ە
عەرەببيش ھەن .پ شتر چەند م
وەرز رﯾە
ز
ھاتەﯾەکی عەشاﯾەری
کھاتەی کوردان پ کھ
ی
ەنستان کﯚچاان .پ
ئەرمە
چەندان ھﯚزو تيرەی
ەرازی" و "ک تتکان" کە بﯚ چ
ی گەورە" :بە
ە لە دوو ھﯚزی
برﯾتيە
بچووککتر دابەش دەەبن.
کەکەی لە وووشەی کﯚمپانی ﯾەوە ھاتوووە
ناوی کﯚبانی بە بﯚﯚچوونی خەلک
کﯚمپانياﯾەکی ئە مانيی ل بوو کە
ی
 19ئﯚفيسی
ی  1910تا 920
ە لە سا نی
چونکە
ەندەفەر )بەرللين -بەغدا( ی ج بەج ددەکرد
سنينی شەمە
ی ھ ی ئاس
پ ۆژەی
کﯚمپانياکە و خ زانەکاننيان ئاوەدان ببووﯾەوە
ە
ەکە بە کر کارری
ەری ئﯚفيسە
دەووبە
کﯚبانی ماﯾەوە .
ی
مەکە بوون ،دواتر ناوەکە بە ش وەی
ە
ی ھەر
کە زۆۆرﯾنەﯾان کوردی
کەی دواتر گﯚڕڕی بﯚ )عين العرب( بە واتاای
ەتی عەرەبی سورﯾا ناوەکە
دەو ە
سەت کی
وردنشينەکان وەک سياس
ن
ی عەرەبان وەەک زۆربەی نااوی گوندە کو
کانيی
کی
بوونی کورد و پ دانی پاشخان ک
ی
شﯚفيينيانەی پەﯾ ەەوکراو بﯚ داپ ﯚﯚسينی
سوورﯾا.
ا
عەرەببی بە جوغرا فيای
بە گو رەی
جاﯾە و دانيشتتووانەکەی ە
رووبەرری کﯚبان )  (3000،23کييلﯚمەتر دووج
بوون .
ەی  204ھەزاار کەس ن
سەرژژم ری سا ی  2000نزﯾکە
دەشتی سرووجی رەھا
ی
سەر بە
کﯚبانی بەش کە س
ی
خاکی
لە روووی خاکەوە خ
مەتر لە ئورفاووە و 150
فوراتە و  100کيلﯚم
ە
رۆژئاوای ئاوی
ی
)ئورفا(  30کيلﯚمەتتر لە
حەلەبەوە دوورە .لە باکوورر :سنووری تتورکياﯾەو
دی پار زگای ح
کيلﯚممەتر لە ناوەند
ھاوسنوورە لەگەڵ
شوور :سنوورری پار زگای ))الرقە( ﯾە لە رۆھە ت :ھ
لە ﯾاش
)کەناری
ی
ھاوتخووبە لەگەڵ جەررابلس
ە
سپی )تەل ئەببيەد( لە رۆئاووا:
گر س
ستە .زوورگی کەمە
ت( و مەنبەج .زۆرﯾنەی خاککەکەی دەشتتاﯾيەکی راس
فورات
چيای قەرەبەککر و خان
600مەتر( و چ
ين لە :چيای مشتەنوور )0
ﯾيەکانی برﯾتين
بەرزاﯾي
کشتوکا يەو بە پيتە بەرووبوومی زۆری
ا
موود و چيای رەش .خاکەککەی
مەحم
چوار ناحيە
ر
سوورﯾا دەکر ت .کﯚﯚبان لە
ا
ھەﯾەو ھەند کی ررەوانەی دەرەەوەی
تانی
س( ،ش خلەر )شيوخ تەحتا
پ کھاتتووە :ناوەند ))دانيشتووان81،424:کەس
سەڕﯾن )69،931کەس( و جەلەب  (1).گرنگترﯾن گووندەکانی
 43کەس( ،س
3،861
ەمەد ،سخورر،
ج ،تەلعەجيب ،تەلخەزال ،بﯚزﯾک ،خانمە
ن لە :ھەلينج
برﯾتين
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قلحەدﯾد ،قن  ،قومليخ ،گرک ،شەران و ش ران .
ئابووری دەﭬەرەکە زﯾاتر کشتوکاليەو گوندەکانی کە نزﯾکەی  320گوندن ھەر
کای چاندن و جوتيارﯾی دەکەن .گرنگترﯾن بەرھەمەکانيان برﯾتين لە:
پەمﯚ)قوتن( ،گەنم ،نيسک ،نﯚک ،باﯾنجان ،جﯚ ،گارس )ھەرزن( ،کونجی،
کەمون )بەھارات( و شووتی و گندۆر .ھەروەھا ل زۆر شو ن فستق و ميوەی
قەﯾسی و ترێ و ھەنجير و ھەنار بەرھەم دەھ نر ت.
دانيشتووانی کﯚبان و گوندەکانی زۆربەﯾان کوردن ،بە کورمانجی دەئاخﭭن،
جلوبەرگی ژنانيان پ کھاتووە لە کراس و قەفتان و بەروانک و سوخمەو عەبا.
سەرﯾان بە ھەوری و شارو کﯚم و کﯚفی دەپﯚشن .پياوەکانيش جلوبەرگی
عەرەبان دەپﯚشن بە حوکمی ھاوس يەتی و دژواری ناوچەکە :کە برﯾتيە لە
کراس و کﯚفيەو عەقاڵ .بەالم شاڵ و شەپکی کوردەوارﯾش لەبەر دەکر ت.
کلتووری کﯚبانی نزﯾکە لە کوردانی ئورفا )رەھا( بە حوکمی ئەوەی لە ﯾەک
پ کھاتەی کلتووری و خ لەکين .نەرﯾتی کوردەواری لە ناو خە کەکەدا زا ە چ
موس مان بن و چ ئ زﯾدی .عەشيرەتی گەورەی "بەرازی" و عەشيرەتی
"ک تکان" زۆرﯾنەی دانيشتووان پ ک دەھ نن .لە دەورانی دوامينی عوسمانی
"بﯚزانبەگ" سەرناسی ناوداری عەشيرەتی بەرازی بوو .لە ھﯚزی
"ک تکان"ﯾش ئەوسا "بەسراوی ئاغا" دەناسرا.
بﯚزانبەگ نو نەری روھا بوو لە "مەجليسی ميللی مەزنی" ئەنقەرە .کوڕە
براﯾەکەی ھرچﯚ )شاھين شاھين( لە سا نی  1950نوﯾنەری پەرلەمانی
سوورﯾا بوو لە دﯾمەشق .ھرچﯚ لە دامەزر نەرانی کﯚمە ەی خﯚﯾبوون بوو.
ر بەری نەقشبەندی لە کﯚبان ناوی ش خ سا ح بوو کە لە بنەڕەتدا خە کی
ئاموودا بوو .ھونەرمەند و رۆشنبيرو دەنگب ژ و سازبەندی کﯚبان زۆرن وەک:
مشﯚﯾ بەکەبوورێ ،باقی خدۆ ،رەشيد سﯚفی ،مچﯚ کەندەش ،ئەحمەد
چەپ ،کاردۆخ بەﯾرۆ ،سيامەند ئﯚسکوللی ھەروەھا پﯚالت جان و جاندۆست
لە رۆشنبيرانی ئەو دەﭬەرەن .لە سياسەتمەدارانی کﯚبانيش سا ح موسليم
سەرۆکی پارتی )پەﯾەدە( ھەرە ناسراوەکانی کﯚبان يە.
دﯾارترﯾن ھﯚز لە کﯚبانی و ھەر می باشووری ئورفا "بەرازی" ﯾە کە لە م ژووی
کوردان دا رۆ ی دﯾارﯾان ھەبووە .لە ناو بەرازی عەشيرەتی تر ھەن کە کاتی
خﯚی سەر بە کﯚنفدراسيﯚنی خ لەکی بەرازی بوون ،شاھين بەگ ناو ک لە
بەرەبابی بەگزادەی ميران )بەگلەر( سەرۆکاﯾەتی دەکرد .ھﯚزەکانی تر برﯾتين
لە:
"ميران)" ،" (Mîranک تکان)" ،"(Kêtikanش خان)" ،" (Şêxanئﯚخيان)،" (Oxî
"زروار)" ،" (Zirwarئەل دﯾنان)" ،" (İlêdînîشەدادی"" ،مەعاف"" ،دنان"،
قەرەبەرکيران" ،پيژﯾان" و "ب سکان" و زۆری تر.
ئامادەکردنی :کامەران جەمال
سەرچاوە :وﯾکيپيدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی
شو ن:

شارۆچکە
ش

و ت:

ررۆژئاوای کورددستان

QR Co
ode:

ژمارە92 :

داعش رادەگەﯾەن ت
ش
ی چەکداررانی
ی کوژرانی
ی  15رۆژی
ەگە ،ئاماری
ﯾەپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3231147095
57386
مامە
خەندان شاسوار م
لەگەڵ
ڵ
دادانيان
رۆژی شەڕوپ کد
ەپەگە" راﯾدەگگەﯾەن ت لەمااوەی  15ی
ەکانی پاراستتنی گەل "ﯾە
ﯾەکينە
ەکداری
ستان  150چە
کانتﯚنی کﯚبانی رۆژژئاوای کوردس
ی
شام لە
ی عيراق و ش
تی ئيسالمی
چەکدارانی دەو ەتی
شدا نﯚ چەکدارﯾان کوژراوە.
ش کوژراون و لە بەرامبەرﯾش
داعش
ە ماوەی دوو ھەفتەی رابرردوودا شاری کﯚبانی و دەەوروبەری بە
ەوە دەکات لە
ە ئاماژە بﯚ ئە
ﯾەپەگە
بەھﯚی
ی
الوە چەکداراننی داعش ھ رش دەکەن ،بە م
ش کی دژواردا دەرباز بووە و لە چەندﯾن ال
رەوش
ی ﯾەکينەکانييان نەﯾانتوانيووە بەرەو پ ش ب ن.
بەرگری
ی ،عەفرﯾن و حەلەب.
ەن وان کﯚبانی
شانە پچ انی پەﯾوەندﯾيە لە
جی ئەو ھ رش
ە راشيدەگەﯾﯾەن ت ،ئامانج
ﯾەپەگە
سيرﯾنی سەر بە کﯚبانی بوووە ،لە
شارۆچکەی س
ە ھ ما بﯚ ئەووە دەکات زۆررترﯾن شەڕوپ کدادان لە ش
ﯾەپەگە
سنووری
ھەﯾە نزﯾکن لە س
ە
ەکە دژوارتر ببووە و ئەو ناووچانەی شەڕ تياﯾاندا
شەوە رەوشە
19ی مانگی ئازارﯾش
تورکيا.
رۆژئاوای
ی
کردن لە
ن
کرای دەکات :لە ئەنجامی بەرگری
ەپەگە" ئاشکر
ەکانی پاراستتنی گەل "ﯾە
ﯾەکينە
شەڕﭬانی ﯾەپەگە کوژژراون.
ی
رابردوودا نﯚ
ا
عش لە  15رۆۆژی
دانەوەی ھ ررشەکانی داع
ستان و وە مد
کوردس
2014-03-23
ی خەندان 3 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
باشوورری کوردستان
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QR C
Code:

93 :ژمارە

Jan D
Dost
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101128268
87968
Li Koban
nê, Kurdista
ana Sûriyê sala 1965an çêbûye. Xw
wendina xwe
e her
lii bajarê xwe
e heta lîseyê
ê qedandiye
e. Li zanîngeeha Helebê beşê
biyolojiyê
ê bêyî ku te
emam bike xwendiye.
x
Ji sala 2000îî ve li
Almany
yayê dijî. Bi navê Mijaba
ad û 3 gav û 3darek du
u romanê wî çap
bûne. Demek
D
dirêjj e li ser Ehm
medê Xanî û bi taybetî Mem û Zînê
ê kar
dike, he
eta niha çen
nd çapên cih
hê amade kiirine.
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Ku
ubanê

Ba
ajêr:

Ni vêser Corê kes:
Rojawa
R
Kurd
distan

Herrêm:

Kurd Nete
ewe:
Piyyawan

Re
egez:

K. B
Bakûr Şêwe
ezar:
QR Co
ode:
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ژمارە94 :

03-07-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201406
6201139186
66375
مەبەستی گفتوگﯚکرددن لەسەر روووداوەکانی
تی
ی بە
سعود بارزانی
مەسستان
ئەنجامدانی رﯾفراندۆم لەگەڵ پەڕ ەمانی کوردس
ی
ئەمداوﯾيەی ئ اق و
بﯚ
بارزانی ئامادەﯾە ﯚ
ی
ئەم ۆی پەرلەماندا کە
شتنەکەی م
کﯚبووەەوە .لەدانيش
رﯾفراندۆمی ناوچە ج نااکﯚکەکان و
ی
لەبارەی
ی
کەشکردنی ووتار ک
پ شک
نھ نی
ستانەوە  77پپەرلەمانتاران داواﯾانکرد دانشيتنەکە ھ
سەرببەخﯚی کوردس
ب ت.
فراندۆمن
ەﯾاند کە ئەواان لەگەڵ ئەننجامدانی رﯾف
ی ئ اقی راﯾگە
بەرەەی تورکمانیەرجەی لە باررودۆخ کی ئاساﯾيدا بکر ت.
ەرکوک بەو مە
لە کە
ستان بﯚ
ھەر می کوردس
ر
سەرۆکی
شتگيرکردن للە وتەکانی س
بە ممەبەستی پشپەرلەمانی کوردستان بخر تە
ی
سەربەخﯚی کوردستان لە
ی
ی رﯾفراندۆم و
ئەوەی
ەرلەمان
بەرچاوی خە کی دەﭬﭬەری ئام دی لە بەردەم پە
ی
بەر باس ،ژمارەﯾەککی
گردبوونەوە.
يوەرۆی
ئيسالمی لە عيراق و شام)داعش( پ شنيو
ال
چەککدارەکانی دەەو ەتیخەراب ئەتﯚ و گگوندی
سەر گوندی خە
 11:00ھ رشييان کردوتەس
ئەم ۆ لە کاتژم ر 0
ەڕﭬانانی
بەرپەرچی توندی شەڕ
ی
می کوبان  .بە م رووبەرووی
زۆر م خاری ھەر م
ەپەگە( بوونەتەوە و لە ئەننجامی شەڕ و
ستنی گەل )ﯾە
ەکانی پاراس
ﯾەکينە
کی ئەو
چەکدارەکانی داعش کوژراون و تانک ی
پ کداددانەکاندا ) ( 30ئەندامی چ
شک ندراوە.
ەواوەتی ت کش
دارانەش بە تە
چەکد
ھ ز کی سوپای عيراق ،لە ر گەی سل ماانييەوە بەرەو شاریکەالر و
ر
لە نزﯾک کەرکووک
ەقين و کوت ،دەکش تەوە ،کە پ شتر ە
شەوە بﯚ خانە
لەو ش
ەج کرابوون.
نيشتە
نيدای شاری
ی
کی چ نراو لە گگەڕەکی
جامی تەقينەوەی بﯚمب ی
شەو لە ئەنج
ئەمشئەو بنەما ەﯾە بررﯾندراو
دوو کەسی و
ھاوو تيەکدا ،و
و
م ما ی
کەرکوووک لەبەردەم
بوون.
ەرکوک
ەب خاليد لە باشووری کە
ی رابردوو لەنااوچەی مەکتە
درەننگانی شەویەم بﯚمبە
ەقينەوەی ئە
شمەرگە تەقييەوە .للەئەنجامی تە
ە
یپ
بﯚمب ک بەھ زەکانی
ھيد بوو چواری تر
ەگەﯾەک شەھ
شمەرگە تەقيييەوە پ شمە
ھ زەکانی پ ش
کەبەھ
ھەمان کاتدا
شمەرگەکان سەختە ،لەھ
برﯾنداربوون برﯾنی ﯾەک ک لەپ ش
ەن ھ زە
سنەزانيەکاندوو بﯚمب لەالﯾە
و
ەکيەی کەسن
شووری کەرکووک لەنزﯾک تە
لەباش
ە کراﯾەوە.
ەکانەوە پوچە
ئەمنيە
ستانی،
باکووری کوردس
ھە گرەکانی با
شوف ری بارھ
گروووپی چەکدارﯾﯾی داعش ،شلەالﯾەن ئەو چەکداررانەوە،
ن
ە دوای دەستتبەسەرداگرتننی شاری مووس
کە لە
گيرابووون ،ئازادکرد .
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ژمارە95 :

14-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071412555476997
لەسەر ر گای ن وان کەالر  -جەلەوال ،بﯚمب ک بە ژمارەﯾەک پﯚليسدا دەتەق تەوە کە لە بازگەﯾەکدابوون ،بەو ھﯚﯾەوە چوار پﯚليس برﯾنداربوون.
لە قە دزێ ،گەنج ک دوو برای خﯚی کوشت و دواتر خﯚشی کوشت.دوای  10رۆژ لە رفاندنيان تەرمی دوو کوردی شەبەک دۆزرانەوە.وتەب ژی فەرمی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل)ﯾەپەگە( راﯾدەگە ن ت ،چەکدارانی دەو ەتی ئيسالمیلە عيراق و شام)داعش( لە شەڕ و پ کدادانی ھەر می کﯚبان چەکی کيمياﯾان بەکارھ ناوە و
بانگەوازی ھەستياری لە ر کخراوەکانی مافی مرۆﭬی ن ودەو ەتی کرد.
خﯚکوژ ک خﯚی و ئﯚتﯚمبيلە بارھە گرەکەی بە بارەگای فەوجی ﯾەکی ھ زەکانی پ شمەرگە لەناحيەی قەرەتەپە دەتەق ن تەوە و بە ھﯚﯾەوە پ شمەرگەﯾەک شەھيد بوو لە گەڵ برﯾنداربوونی 10
پ شمەرگەی تردا ،ھاوکات ئﯚتﯚمبيل کی تر لە ناو شارۆچکەی قەرەتەپە دەتەق تەوە و چوار برﯾنداری
ل دەکەو تەوە.
ر کخراوی دەو ەتی ئيسالمی )داعش( ھەردوو تەقينەوەکەی گرتە ئەستﯚی خﯚی و راﯾگەﯾاند ،کە لەرﯾ گەی دوو کەسی بيانييەوە ،ئەنجامدراون.
ژمارەﯾەک چەکدار کە جلی سەربازی عيراقييان لەبەر بووە ،ھە دەکوتنە سەر بارەگای رۆژنامەی"تەئاخی" سەر بە پارتی ،کە لە بەغدا بە زمانی عەرەبی دەر دەچ ت.
بەمەبەستی بەرگرﯾکردن لە کﯚبان لە ھ رشی چەکدارانی داعشـ سەدان کورد لە باکووریکوردستانەوە چوونە رۆژئاوای کوردستان.

ژمارە96 :

31-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014073110182477191
وەزارەتی دەرەوەی ئەمرﯾکا ھە و ستی فەرمی خﯚی لەسەر کەشتييە نەوتەکەی کوردستاندەخاتەڕوو و دە ت "فروشتنی نەوت لەھەرپارچەﯾەکی ع راق ب لە ئەمرﯾکا قەدەغە نييە".
لە دو ن وە تا ئ ستا داعش  12کوردی شەبەکی رفاندووە لە ھەردوو گەڕەکی جەزائير و گەراجشيمال ،تا ئ ستاش چارەنووسيان نادﯾارە.
لە رووداو کی ھاتووچﯚ لەن وان قەزای خەبات و کانی قرژا ە  5ئﯚتﯚمب ل پ کياندادا و بەھﯚﯾەوە  7کەسگيانيان لەدەستدا ،کە دووانيان پ شمەرگەن.
ھەند ک سەرچاوە راﯾانگەﯾاند کە بەش ک لە نەوتی کەشتييەکی تری ھەر می کوردستان کە زﯾاترلە ﯾەک مليﯚن بەرميل نەوتی خاوی ھە گرتووە لە دەرﯾای باشوری چين کراوەتە کەشتييەکی ترەوە.
بەھﯚی ک شەﯾەکی کﯚمە ﯾەتی لە ناحيەی گو ری سەر بە قەزای مەخموور لەئەنجامی شەڕی دووخ زان کەس ک کوژرا و سيانی ترﯾش برﯾندرا بوون.
لە ماوەی  24کاتژم ری رابردوودا لە ئەنجامی ئﯚپەراسيﯚنی شەڕﭬانانی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل102

کی
چەکداری داعش کوژران و دەست بەسەر ب ی
ی
می
می کوبان ) (120ئەندامی
لە خﯚﯚرئاوای ھەر م
ش لە چەک و جبەخانەدا گگيراوە.
زۆرﯾش
خەرﯾکی
ی
پﯚليس کە
س
ئاگر کی بەرفراوان لە چيای ددابان کەوتەوەە و بەھﯚﯾەوە ئەفسەر ک و دووشخانە کران.
دنەوەی ئاگرەکە بوون ،رەووانەی نەخﯚش
کوژاند
می و ئەو
مەتی ھەر ی
شەکانی حکوومەتی عيراققی و تﯚمارکرددنی سکا للەسەر حکومە
سەڕڕەرای ھەڕەشکەشتتييە نەوتييەی کە نەوتی ھەر می بارککردووە لە نزﯾﯾک بەندەری تەکساسی ئەمرﯾکا،
ستان.
ھەر می کوردست
ر
لە نەوتی
تورکی و پ کراوە ە
ی
کەشتتييەکەی تر گگەﯾشتووەتە بەندەری جەﯾھانی
ماڵ دانرابوو ،لە
ی کەرکوک بﯚممب ک تەقيووەەتەوە کە لە نزﯾک دوو ڵ
لە گگەرەکی راپەررﯾن-ی شاریداڵ برﯾندار بووون.
شدا دوو مند
ئاکاميش
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مووچە ،ئەم ۆ
مانبەران دژی دواکەوتنی م
لەدرر ژەی نارەزاﯾييەکانی فەرمەول ر
با و تو ژﯾنەوەەی زانستی لە شاری ھە
ی خو ندنی ا
لەبەرددەم وەزارەتی
ەرانی ئەو وەزارەتە بەر وەچوو.
الﯾەن فەرمانبە
شاندان ک لەال
خﯚپش
کەوتنی
دەگەﯾەن ت ،ددوای دەستک
بەڕ وەبەری قەزا و ناحيەکانی کەرکوک راﯾدەبووە لە شەڕڕەکانی
ەسەر کەس ک کە دەوری گەورەی ھە
چەند زانيارﯾەک لە
بکەن.
ن
ستگيری
شمەرگە توانيان دەس
ە
زەکانی پ
ی
مور و قەراج ددژ بە ھ
مەخم
شام
ەتی ئيسالمی لە عيراق و ش
ەم ۆ چەکدارانی دەو ی
ەرلەبەﯾانی ئە
سەش( لە باشوووری کوبان س موشەککی گرادﯾان ئااراستەی ناوەەندی
)داعش
ەکەوتەوە.
کی گيانی ل نە
کوبان کرد ،بە م ھيچ زﯾان ی
داعش و 10
ش
گەکانی
ستنی شنگال ھ رشيان کرردەسەر مﯚ گ
ھ زەەکانی پاراستکاند.
کشيان ت کشک
ت و ئﯚتومبيل ک
دارﯾان کوشت
چەکد
داگرتنی  16گوند
ی
سەر
ەﯾەن ت ،دەنگﯚﯚی دەستبەس
سەرۆکی پە ﯾەدە راﯾدەگە
ھاوسکﯚبانی
ی
دەکانی
شەڕوپ کداداننيش لە گوند
ەن داعش را ست نييە و ش
لە الﯾە
بەردەەوامن.
ھەزاران خە کی ناووچەکە بﯚ
ن
ھﯚی ھ رشەککانی داعشەوە بﯚسەر کﯚﯚبان
بەھن ،داگيرکەری تورک سنووررەکانی
سنووورەکانی باکوووری کوردستاان ئاوارەبوون
ستووە و ھەزارران کەس لەسەر سنوور ماونەتەوە.
داخس

ژمارە98 :
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کەرکوک روﯾدا و بەپ ی زانيارﯾيەکاان ژمارەﯾەک کوژراو و
ک
شاری
سيرەکەی ش
تەقيينەوەﯾەک لەگگەڕەکی حەسبرﯾندارر ھەﯾە.
داعش لە عيراق وەشاند.
ەکەم گورزی خﯚی لە چەکدارانی ش
ی ئاسمانی فەڕەنسی ﯾە
ھ زیەم ۆ ھەﯾنی ،ب وﯾکردەوە
سعود بارزانی
ھەر می کورردستان لەپەﯾﯾام کدا کە ئە
ی ،سەرۆکی ھ
مەسی دڕندانەی تييرۆرﯾستانی دداعش بﯚ سە
راﯾگەﯾﯾاند ،ھ رشی
ەر خوشک و براکانمان لەکﯚبان بەش کە لەو
وەحشيگەری و
ی
می دەدەن .و
ی گەلی کورددستان ئەنجام
کارﯾيەی تيرۆرﯾﯾستان لەدژی
عام و دوژمنکا
نەفيرع
گەلی
ی
بﯚ ھەموو
ھەڕەشەﯾە ﯚ
رۆژئاوای کوردستان ھ
ی
پەالماری تيرۆرﯾستتانی داعش بﯚسەر کﯚبان و
ەمانی گەلەککەمانی کردۆتتە ئامانج.
ت و مان و نە
ستان و شەرەەف و کەرامەت
کوردس

ژمارە99 :

20-09-2014
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رۆژئاوای کوردستان و
ی
لە خە کی کﯚببانی
شتگيرکردن ە
ەبەستی پش
بەمەە ،ئەم ۆ
کوردانی ئەو پارچەﯾە
ی
سەر
ەی دەکر تە س
ەکردنی ئەو ددەستدر ژﯾانە
ئيدانە
ەکی
شاندانی ناڕەززاﯾی شارەکاننی ھەول ر و سل مانی و چەند ناوچەﯾە
خﯚپش
ی گرتەوە.
دﯾکەی
ھﯚی
سەعدﯾيە ،بەھ
وان خانەقين و جەلەوال و س
شی ،لە ن ن
لە نناوچەی کوباشدبوون ،کەﯾەک کيان
ەرگە شەھد
ەوەی بﯚمب کی چ نراوەوە ،چوار پ شمە
تەقينە
پلەی ئەفسەرە.
گەو لە سنوورری پار زگای
شت خو ندنگ
ن زﯾاتر لە ھەش
لە ققەزای چﯚمانھە ەبجەش زﯾاتر لە  10خو ندنگە باﯾکﯚتی خو ندنيان کرردو ،مامﯚستااﯾانی
ی چﯚمان خو نندکارەکانيان ناردەوە ما ەوە.
قەزای
مافەکانی مرۆڤ لە بەﯾاننامەﯾەکدا راﯾگەﯾاند کە
ی
گەی سوری بﯚ
روانگعش لە گوندەەکانی
ەتی ئيسالمی نناسراو بە داع
دارانی ر کخرااوی دەو ی
چەکد
لەس دارە داوە.
ی کوردی س
کوبانی  11ھاو تی

ژمارە100 :
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ساﯾشی ئەو و تە پ کھە پپژان.
ی کﯚبانی و ھ زەکانی ئاس
سەر سنووری تورکيا ،ھاو تيانی ئاوارەی
لەسکوردەکانی سورﯾا
ی
تورک ئەو چادرانەی کە بﯚ ئاواررە
خاکی تورکيا ،سوپای ک
سنوری کﯚبان لەدﯾوی خا
لە س104

دانرابوون ،الدەبات و سەرۆکی شارەوانی ئامەدﯾش ر گرﯾی ل دەکات.
ژمارەﯾەک ئەندامی پارتی دﯾموکراتی کوردستانی سوورﯾا ،ئەمشەو ھ رشيانکردە سەر بارەگایحيزبەکەﯾان لە ھەول ر و داواﯾان لە پارتەکەﯾان کرد ﯾان دەستبەرداری کاری سياسی بب ت ،ﯾاخوود
بچنەوە رۆژئاوای کوردستان بﯚ رووبەڕووبوونەوەی داعش و بەرگرﯾکردن لە کﯚبانی.

ژمارە101 :

24-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092412505177623
لەدو نی شەوەوە ف ۆکە جەنگيەکانی ئەمرﯾکا بەپا پشتی ھ زە ھاوپەﯾمانەکان بﯚردومانیچەکدارانی داعش لەدەوروبەری شاری کوبان لەکوردستانی خﯚرئاوا دەکەن.

ژمارە102 :

04-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100412292477693
ناوەندی چاپەمەنی و راﯾگەﯾاندنی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل )(YPGئەنجامی شەڕ و پ کدادانەکانیشەوی رابردووی ھەر س بەرەی کانتﯚنی کﯚبان ی راگەﯾاند . YPGراﯾگەﯾاند لە شەڕ و پ کدادانەکاندا
) (67ئەندامی چەتەکانی داعش کوژراون ،تانک کی چەتەکانيش ت کشک ندراوە .ھەروەھا راشيگەﯾاند
لە گوندی مەبروکانی شاری سەر کانی ) (2چەتە کوژراون.
بەھﯚی کەوتنەوەی گوللە ھاوەن ک ،شەش پ شمەرگە لە بەرزاﯾيەکانی جەلەوال برﯾنداربوون ،کەباری تەندروستی دوانيان سەختە.
لە گەڕەکی کانی کوردەی شاری سل مانی ژن ک خﯚی دەخنک ن ت و بە وتەی سەرچاوەیپﯚليسيش ھﯚکاری خﯚ خنکاندنی ئەو ژنە بﯚ ک شەی کﯚمە ﯾەتی دەگەڕ تەوە.

ژمارە103 :

05-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100521424977698
گوللە ھاوەن کی گروپە چەتەکانی داعش لە گوندی ئەتمانيکی ناوچەی پيرسوسی شاری روحایباکووری کوردستان کەوتە خوارەوە و چەند کەس ک برﯾندار بوون.
لە رۆژھە تی کوبان تانک کی چەتەکان ت کشک ندرا.شەڕﭬان کی  YPJلە دژی چەتەکانی داعش چاالکييەکی گيانبازی ئەنجامدا.105

 Hلە کەرکوک ) (2چەتەی داعشيان کووشت.
گەرﯾﯾالکانی HPGش کوژران.
چەتەی داعش
لە ککوبان ) (86چی چەتەکان ت کشک ندرا و دەﯾان چەتەی داعش کووژران.
لە رۆۆژھە تی کووبان ھ رشیەر سنووری ککوبان .
 Hدەچنە سە
مانتارانی HDP
سەرجەم پەرلەمعش کوژران.
ن چەتەی داع
لە س بەرەی ککوبان دەﯾاندەکەن.
ن
فرۆککە جەنگيەکاننی رۆژھە ت و باشووری کﯚبان بﯚردوومان20
ی فرات نيوز 014-10-05 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ژمارە104 :

06-10-2014
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تی کوبان چوووە ناو گەڕەک کی کوبان وە و ئا ی
ھ ز کی داعش لە رۆژھە یەند با ەخانەﯾﯾەک ھە کرد.
ی لەسەر چە
رەشی
شاندان شارەکانی
کی زۆری خﯚپيش
وە شەپﯚل ی
بەبﯚﯚنەی رووداوە کانی کوبان ەئەوروپپای گرتەوە.
کﯚنەکەی
ی
ەلەوال و لە نززﯾک کارگەی قيرە
خانەقين  -جە
سەر ر گەی خ
لەسشمەرگەدا تەقييەوە و
ی چ نراو بە ئﯚﯚتﯚمبيل کی ھ زەکانی پ ش
خانەققين ،بﯚمب کی
ھەﯾە.
ھيد و برﯾندار ھ
شەھ
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شارۆچکەکانی
ی
ھﯚی رەوشی نالەباری کﯚببان وە ،لە زۆرببەی شار و ش
بەھلە باکووری کورردستان
شاندان و مانگررتن سازدرا ،بەتاﯾبەتی ە
ستان خﯚپيش
کوردس
وانيش پەﯾکەری
ش
لە شاری
د و برﯾنداری ل کەوتەوە ،ە
پ کداددان و شەھيد
سووت نرا.
ەفا کەمال س
مستە
ھەرکەس
ەکگرتووەکان دداوا دەکات ھ
سکرت ری گشتتی نەتەوەﯾە
بان کی مﯚن ،سدانيشتوانی کﯚبان وە بچن ،ئەوانەی کە
ی
بەھانای
ی
ﯾداﯾە،
ەن ک لە تواناﯾد
و الﯾە
ەتی دەرچووننيان بﯚ نەماوەتەوە.
لەناو کﯚبانی دەرفە
مانکردنی
ف ۆککە جەنگيەکا نی ئەمرﯾکاو ھاوپەﯾمانان دەستيانکردەەوە بە بﯚردومی.لەخﯚرئاوای کوردستان.
ی
ش لەرۆژئاوای شاری کﯚبانی
دارانی داعش
چەکد
ەندی
ەکانی مە بە
بﯚمبب کی چ نراو لە دەﭬەری ززوومار بە کارووانی ئﯚتﯚمب لەەﯾەکی
موس ی ﯾەک تی ننيشتمانی کووردستاندا تەقييەوە و چەنند پ شمەرگە
د و برﯾندار بووون.
ستان شەھيد
کوردس
تەرمی  11پ شمەررگەﯾان لە گور کی بە
ی
مەرگەی کوردستان
ھ زەەکانی پ شمکە لە مانگی ئئابدا لە
زوممار دۆزﯾيەوە ە
ر
ی سەر بە ناحيەی
ڵ لە گوند کی
کومەڵ
ش کی ھ زەکا نی پ شمەرگگە بﯚ سەر مﯚ گە و بارەگاکانی داعش لە
ھ رش
ميحوەەری زوممار ب سەرو شﯚ ن ببوون.
مييە
شاندەرانی کوورد و ئيسالم
کدادانەکانی ن وان خﯚپيش
ی
ھﯚی شەڕ و پ
بەھ 14کەس برﯾننداربوون.
شاری ھامبﯚرگگی ئە مانيا 4
توندڕەەوەکان لە ش
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ی دەرەوەی ئئەمرﯾکا راﯾدەگەﯾەن ت جەنگی کوبانی زۆر
وتەبب ژی وەزارەتیکوردستان بکەو تە دەەست
ن
شارەی رۆژئاووای
ە نادەن ئەو ش
سيدارەو ر گە
مەترس
ش.
دارانی داعش
چەکد
ھەرس قﯚ ی رۆژژھە ت و رۆژژئاواو
س
ەعاتی رابردووودا لە
لەمااوەی  24سەداعش کوژراون و ژمارەﯾەکی ززۆرﯾان ل برﯾﯾندار
ش
ەکداری
باشووورەوە 89 ،چە
رﯾزەکانی
ی
ھاتە
کوردی بەناوی بەرەی ئەکراد ھ
ی
بووە ،ھەروەھا گرووپ کی
شەڕکردنی ددژی داعش رراگەﯾاند.
ستنی گەل و ش
پاراس
ليوای 5
ی
ماھەنگی لەگگەڵ فەوجی ﯾەکی
مەرگە بە ھەم
ھ زەەکانی پ شمگوندەکانی
ی
ی عيراق ھ ررشيان کردە سەر مﯚ گەککانی داعش لە
سوپای
ەنەوە.
گوند کﯚنترۆڵ بکە
د
ەخموور ،و توانيان دوو
سنورری قەزای مە
حزب وەک پا پپشتی
لە ببەردەم بارەگا ی نەتەوەﯾەککگرتووەکان ،ننزﯾکەی  31حەکە
شاندان لە شارری ھەول ر دەەستيپ کرد و خﯚپيشاندانە
لە کﯚبان خﯚپيشا
رووداو برﯾندارکران.
و
ەوە و چەند پپﯚليس و پەﯾامن ری
توندوتتيژﯾی ل کەوتە
جﯚری
ی
کﯚپتەری
الﯾەتە ﯾەکگرتوووەکانی ئەمررﯾکا ،بەھيليک
ەکەمجار وﯾال
-بﯚ ﯾە
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لەخﯚرئاوای کوردستان دەکات.
ی
کوبانی
ی
ەشاری
شی بﯚردوماننی داعش لە
ئەباتش
شتيوانيکردن للە ھ زەکانی پﯚليس سوپاای تورکيا لە
ەبەستی پش
بەمەشاندان ک بدەنەوە کە
بەرپەرچی ھەر خﯚپيش
ی
ن پ کرا بﯚ ئەووەی
ئيستاانبول ب وەﯾان
بﯚ کﯚببان ر کدەخرر ت.
 21کەس لە
سەعاتی رابردووو لە شارەکاانی باکوور 2
لە مماوەی  24سلە  100کەسييش
شاندانەکاندا لەالﯾەن تورککەکانەوە کوژرراون و زۆرتر ە
خﯚپيش
ەرکراون.
سيش دەستبەسە
برﯾنداربوون و سەددان کە ش
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سەر
مان پ کھاتبوو گەﯾشتنە س
ەکانی پەرلەم
ن کە لە نو نەرری فراسيﯚنە
ی کوردستان
دی پەرلەمانی
وەفدسنوورری کوبان .
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چەکدارانی
نی
شەڕﭬانان و
ن
نەکانی کﯚبانی لەن وان
ی
ە کﯚ
ەڕوپ کدادان لە
شەڕەر خﯚڕاگرە.
کﯚبانی ھ شتا ھە
ی
ھەﯾە و
شدا در ژەی ھ
داعش
ﯾەک
نە لەم رۆژەدا بﯚ ماوەی ک
جەژژنی جەمای کوردانی ئ زددی کە سا ەەکانی
ت ،ئەمساڵ بەھﯚی ھ رشە
ە لە پەرستگگای اللش ئەنجامدەدر ،
ھەفتە
ش ئەنجام نەددرا.
داعش
گەلی باکووری کورردستان بە ئامانجی پشتييوانی لە
ی
ەکانی
لە ددوای چاالکييەەکانی
شتيوانييەکانی دەو ەتی توورک لە چەتە
ی
کوبان و شەرمەززار کردنی پش
کەسی
ی
جەماوەر ئەم ۆ )(2
ش و ھ رشی پﯚليسی توررک بﯚ سەر ج
داعش
گيانيان لەدەستدا و ژمارەی قورربانيان لە شااری
ن
ش لە شاری ئامەد
دﯾکەش
لە ماوەی  3رۆژژدا 20
سەرجەمی قورربانييەکان ە
ئامەد گەﯾشتە ) (1 2کەس .س
ی ت پەڕاند و سەدانيش ببرﯾندابوون.
کەسی
خﯚر ئاوای شارری کەرکوک بەھﯚی کەوتتنەخوارەوەی گوللە ھاوەن کی
لەخکی
ش بﯚ ناو بارەگااﯾەکی ھ زی پ شمەرگە ،ئەفسەر ی
دارانی داعش
چەکد
شدا
لەبەرامبەرﯾش
چواری دﯾکەﯾش ببرﯾندار بوون لە
ی
مەرگە شەھييد بوو و
پ شم
کوشت.
ت
شی
چەکداری داعش
مەرگە چوار چ
پ شم
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گەکانی داعش لە
ی
بنکە و مﯚ
ھ زەەکانی پاراستتنی شنگال لە چوار قﯚ ەووە ھ رشيان بﯚ سەر ەدەوروببەی شنگال ئەنجامدا و زﯾﯾانی گەورەﯾا ن بە چەکداررانی ئەو گروپپە گەﯾاند.
ەند
سنە ،نەغەدە ،محەمەد ﯾﯾار ،بﯚکان "چە
ستان وەک "س
ھە تی کوردس
شار کی رۆژھ
ئەم ۆ لە چەند ششتيەک بﯚ کﯚﯚبان و ئيداننەکردنی ھاوکارﯾيەکانی توورکيا بﯚ
ی دوکاندارەککان وەک پا پش
کی تر زۆرﯾنەی
شار ک
ست.
ەکانيان داخس
ش لەما ەوە ماانەوەو دوکانە
داعش
ميان دەکەو ت و پاش
پﯚليس کی گەرم
س
بەر سەری
ی قەناس ر
ال فيشەک کی
حيەی جەلەوال
سەر پردی ناح
لەسشەھيد دەب ت.
س کاتژم ر لەبرﯾننداربوونی ش
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ھاوپەﯾمانانيش ھەردوو ناووچەی
ش
ەڕ لە کﯚبان بەردەوامە و ف ۆکەکانی ھ
شەڕسەوزەی کﯚبان يان بﯚرردوومان کردوووە و بەھﯚﯾەوە
ی
ەسازی و بازاڕڕی
پيشە
شەدان.
ش لە پاشەکش
دارانی داعش
چەکد
ەڕەکی باکوورری
بﯚمب ژکراو لە گە
ب
ھە گری
خﯚککوژ ک بە ئﯚتﯚﯚمب ل کی بارھژی ﯾەپەگە لە تﯚڕی
جان ،گوتەب ی
دەوە ،پﯚ ت ج
ە تی کﯚبان خﯚی تەقاند
رۆژھە
کﯚمە ﯾەتی توﯾتەرر ب وﯾکردووەەتەوە کە ئەو کەسەی خﯚی تەقاندووەتتەوە
ەبجەﯾە لە باشووری
ە
شاری ھە
ی
خە کی
دە ،کوردەو خ
ناوی ئەکرەم خاليد
ستان.
کوردس
شاری سل ماانی خﯚپيشانندان کی گەوررەﯾان بﯚ
خستنەکانی ﯾەکيتی لە ش
ر کخی ر کخست.
گيرﯾی کﯚبانی
پشتگ
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بارزانی لە
ی
ەسعود
ەنەکانی رۆژئئاوا لەگەل مە
سا ح موسليم و نو نەری الﯾەک کﯚبوونەوە.
دھﯚک
پارتی
ی
ی دەستپ کرددنی قﯚناغی چارەسەری لە ن وان
ەکەم لە دوای
بﯚ ﯾەەکانی تورکيا لە
کر کاررانی کوردستتان و حکومەتی تورکيا ،ف ۆکە جەنگييە
کارێ
بارەگاﯾەکی پارتی کر ک
ی
شەوی رابرادوو چەند
ی
، F-4
جﯚرەککانی  F-16و4
ستانيان لە دااھليجا بﯚردووومان کرد.
کوردس
ﯾەکينەکانی پاراستنی ژژنان توانيان گگوند ک و
ی
ستنی گەل و
ﯾەکيينەکانی پاراسزﯾانی
ی
دەربھ ننەوە و
ھ
دوو نااوچەی سترا تيژی کوبان لە دەستی داعش
ە بگەﯾەنن.
ش بەو گرووپە
زۆرﯾش
می باشووری
مەتی ھەر ی
ەنجومەنی وەزﯾراﯾی حکوم
ەرۆکاﯾەتی ئە
سەشەممەی بەبﯚنەی کارە تيرۆرﯾستيييەکەی قەرەەتەپەوە
ی
ستان ئەم ۆ س
کوردس
باشووری کوردستاندا راگەﯾاند.
ی
می
وەکو رۆژی ماتەميننی لە ھەر م
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ەردەڕەش و
زﯾاترر لە ھەزار و پ نجسەد ئاووارەی کﯚبان گەﯾشتنە بەکەمپەکانی باشووری ککوردستاندا.
ی
ەر
شکران بەسە
دابەش
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(YPلە دژی
ەکانی پاراستتنی گەل )PG
بە پ ی زانيارﯾيەککان ،شەوی ررابردوو شەڕﭬﭬانانی ﯾەکينەلە ن وان گوندەککانی
سالمی ئ راق و بيالدی شام)داعش( ە
ەکانی گروپە چەتەکانی دەەو ەتی ئيسال
مﯚ گە
ئەنجامداوە و لە ئاکامدا گردی ''زﯾنکاات'' لە
ە
چاالکييەکيان
ن
ی
ی سەر کانی
م و راواﯾەی رۆۆژئاوای شاری
د ھام
جەم
کی چەتەکانييش بە سەرج
کوژران و ئﯚتﯚمبيل ک
ن
چەتەش
چەتەککانی داعش پاک و رزگار ککرا و ) (30چە
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سەرنشينەکانييەوە ت کشک ندراوە .ھەروەھا راگەﯾەندرا کە الشەی ) (20چەتەش کەوتوتە دەست
شەڕﭬانانی  YPGەوە.
بەھﯚی ئەو شەپﯚلی بارانبارﯾنەی ھەر می کوردستانی گرتوەتەوە ،لە ئ وارەی دو ن چوارشەممەوەشەپﯚل ک بارانی بەخﯚڕ چﯚمان و ناوچەی با ەکاﯾەتی گرتوەتەوە و بەھﯚﯾەوە الفاو دروستبووە ،ھاوکات
باوک و کوڕ ک بەھﯚی ئەو الفاوەوە ئاو دەﯾانبات و بەﯾانی ئەم ۆ تەرمەکانيان دەدۆزر تەوە.
کﯚبوونەوەی ﯾەپەگە و ل پرسراوانی ئامرﯾکا لەسەر رەوشی کﯚبانی.گەرﯾالکانی پارتی کر کارانی کوردستان پەکەکە ،لەھ رش کدا بﯚ سەر شاری گەﭬەر لەباکوریکوردستان توانيان ئەو شارە لە سوپای تورک پاک بکەنەوە.
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ﯾەپەگە راﯾگەﯾاند ،لەناو کﯚبانی ھيج چەتەﯾەکی داعشی ت دا نەماوە و ئ ستا ھ زەکانيان لەھ رشبرندان.
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ئ وارەی ئەم ۆ خﯚکوژ ک لەميحوەری بەنداوی موس بەئﯚتﯚمب ل کی بارھە گرەوە خﯚی تەقاندەوەبەبارەگاﯾەکی ھ زی پ شمەرگەدا ،لەو رووداوەدا ژمارەﯾەک پ شمەرگە شەھيد و برﯾندار بوون کە
ﯾەک کيان ليوای ز رەﭬانی )سەفەر ئام دی( بوو.
خﯚکوژ کی پاکستانی خﯚﯾی بە ھ زەکانی پ شمەرگە لە قەرەتەپە تەقاندەوە ،بە م ھيچ زﯾان کیگيانيی ل نەکەوتەوە.
ھ زەکانی داعش ھ رشيان بﯚسەر قەرەتەپە دەستپ کرد و لە ئەنجامدا شکان ،لەم شەڕەدا 3پ شمەرگە گيانی لەدەستدا چەندی ترﯾش برﯾندابوون.
نزﯾکەی  24تﯚن چەک و تەقەمەنی لە باشووری کوردستانەوە گەﯾەندراﯾە کﯚبانی ،لەسەر ئەمﯾارمەتييە پارتی و ﯾەک تی گرفيان دروستکرد و ھەرﯾەکەﯾان ﯾارمەتييەکە بەھی خﯚﯾان دەزانن بﯚ
کﯚبانی.
مير تەحسين بەگ ،ميری ئ زدﯾان راﯾگەﯾاند ئ زدی نەتەوە و دﯾن کی جياوازن و نەتەوەی کورد وعەرەب وەکو برای ئەوانن ،ئەم ل دوانەی ميری ئ زدﯾان ھەرای ناﯾەوە و تاکە ئەندامی ئ زدﯾيەکان لە
پەرلەمانی کوردستانيش وە می مير دەداتەوە و دە ت "ناسنامەی کوردی ئ زدﯾان الی ئ مە خەتی
سوورە.
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ھەر می
ر
بەرميل نەوتی
ل
ت :رۆژانە  240ھەزار
شتييەکانی تتورکيا دە :
ەرچاوە سروش
وەزﯾرری وزە و سەمەبەستی فرۆۆشتن
ت و پ نجەم ککەشتی ئەو نەوتەش بەمە
ستان دەگاتە بەندەری جەﯾھان و بيست
کوردس
بارکراووە.
لە ن وان و کوررد و چەتە
کدادان کی ئەوتﯚ ە
ن
بينی و ئەم ۆ ھيچ پ
ی بەخﯚﯾەوە بي
ەکەمجار ،کﯚببان ھ منيی
بﯚ ﯾەالمييەکاندا روووﯾنەدا.
ئيسال
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ەکان بە چ ی ناوچەکانی ددەوروبەری بﯚﯚردومانکرد.
ف ۆککە ئەمرﯾکييەشەو
چەتە ئيسالميييەکان لە کﯚببان دو ن ش
بەپ ی ھەوا ک فورات نيوز چی کيمياوﯾی لەدژی ﯾەپەگگە بەکارھ ناووە.
چەکی
مەرگەﯾدا
ستان بەزۆرﯾننەی دەنگ ب ﯾاری ناردنی ھ زی پ شم
پەڕ ەمانی کوردسبﯚ کﯚببان .
ھەر می کورددستان،
ئامادەبوونی سەرۆکی ھ
ی
بە
ی چەند رۆژ ککﯚبوونەوە ،ە
دوایﯾان ئيمزا کرد.
کوردستان ر ککەوتنی "دھﯚک" ن
ن
ەکانی رۆژئاوا ی
الﯾەنە

ژمارە118 :

23-10-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0231136167
77798
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شەڕی قورس،
ی
سکای نيوز ،ددوای کاتژم ر ک لە
ی ئاژانسی س
بەپ ی ھەوا کیناوچەی تەل شەعيررە کە
ی
سەر
ش دەستيان گررتووەتەوە بەس
دارانی داعش
چەکد
تەنھا پ نج کليﯚمەتتەر لە خﯚرئاووای کﯚبان ددوورە.

ژمارە119 :

28-10-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0281337117
77842
ەول رەوە بەرەەو
مەرگەی کوردستان لە ف ۆۆکەخانەی ھە
ھ زەەکانی پ شمکەوتن و ب ﯾارە
ن
ستان لە تورککيا بەڕ
ی سلﯚپی باکووری کوردس
ەخانەی شاری
ف ۆکە
شەوە بەرەو ککﯚبان ب ۆن.
لەو ش
سمانی ھەر می کوردستتانيان بەزاند و زۆر بە
ف ۆککە جەنگيەکا نی تورکيا ئاسچيای
ەری نھ ل و چ
ی بە سەر چياای مەتيا و دەەﭬەری ن روە و ر کا و دەﭬە
نزمی
کورەززا و ھەر مەکاانی
سووڕ نەوە.
پاراستنی مەدﯾا دەس
ی
کردنەوەی بﯚمب
ی
قينەوەی بﯚمب کی چ نراو ببە تيم کی پووچە
لە ئئەنجامی تەقيشەھيد بوون و
دەزگای گشتی کارروباری مين ش
ی
ەندی
لە زوووممار  4کارمە
ی دﯾکەش بررﯾندار بوون.
دووانی

ژمارە120 :

29-10-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0291251527
77847
کە سەر
رووداو راﯾگەﯾاند ،ە
و
دا بﯚ تﯚڕی مييدﯾاﯾی
ماندەی سوپاای ئازاد لە کﯚﯚبان لەل دو ان کی تاﯾبەتد
فەرم 20چەکداری سوپای ئازادد چوونەتە ناو کﯚبانی.
لەبەﯾانی ئەم ۆ 00

ژمارە121 :
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30-10-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201410
0300949337
77854
شمەرگە گەﯾيشتە ککﯚبانی.
ە
بەراﯾيەکانی ھ ززی پجەالن سەرککردەی
مردنی عەبدو ئﯚج
ی
ەوا ی
ﯾەتييەکان ھە
لە مميدﯾا کﯚمە ﯾەچەند کاژ ر ک وەززﯾری
د
ەوە ،بەجﯚر ک دوای
ەکە ب ودەب تە
زﯾندانييکراوی پەکە
دادی تورکيا ناچار بە روونکردنەوە دەکرێ.
سەنگەرەکانی ھ زی
ی
جار پەالماری س
ەوی رابردوو ،چەکدارانی دداعش دوو جا
شەسنووری
مەرگەی کورددستانی لە ککﯚباشی و گوندی وادی عﯚﯚسەج ،لە س
پ شم
ەی جەلەوال و سەعدﯾە ،لە ھەردوو ھ رشەکەشدا ت کشک نرا.
ناحيە
حکومەتی تورکيا
ی
دا وەزارەتی ددەرەوەی سوورﯾا ر گەپيداننی
لەراگەﯾەندراو کدئەو پييالنە
دانە دەکات و دە
ی “بيانی” بﯚ نناو کﯚبان ئيد
شتنی ھ زی
بە رۆش
ست د ن .
شکس
ەت پەڕبوونی
گەپ دانی تورککيا دەکات ،بە
ﯾا ئيدانەی ر گ
حکوومەتی سورﯾاەرۆژئاوای
چوونە ناو شارری کﯚبان لە
ھ زەککانی پ شمەررگە بەناو خاککەکەﯾدا بﯚ چ
ستان.
کوردس

ژمارە122 :

01-11-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1092136397
77899
ی جيھانيی کﯚﯚبانی.
-رۆژی

ژمارە123 :

02-11-2014
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014110
02170258117070
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سالمی لە ئيرراق و
چەکدارەکانی دەولەتی ئيس
ش کرە سەر چە
ەکەم ھ رش
شمەرگە لە ناوو کوبانی دا ﯾە
پ ششام.
کوی شينوارە جيھانييەکان.
ستی ﯾون سکو
-قە ی ھەول ر چوووەتە ناو ليس

ژمارە124 :

03-11-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1031155217
77864
مەزارگەی
ی
سەر
ش بە تانک و زر پﯚش ھ ررشيانکردە س
چەککدارانی داعششەر لەن وان
ر
ال و نزﯾکەی دوو کاژ ر
رۆژھە تی شنگ ل
ە
شەرففەددﯾن لە باککووری
شنگال بەردەوام بوو.
زەکانی پاراستنی ش
ی
شوھ
دارانی داعش
چەکد
شمەرگە
ئەو ھ زەی پ ش
ەندام کی و
چەکدارانی داعش ،ئە
ی
ەڵ
شەڕ کدا لەگە
لە شکە بﯚ پشتيوانيکرددنی شەڕﭬانانی ﯾەکينەکانی
پاراستنی گەل چووەتتە
ی
کﯚبان  ،برﯾندار بووو.
مانگی شوباتتدا لە
 50کوردی کﯚبان ئازاد دەکات ،کە لە م
ش زﯾاتر لە 0
داعشچارەنووسی
ی
ستا
ا
گای رەققە دەەستگيری کرددبوون ،بە م تاوەکو ئ
پار زگا
سی دﯾکە نادﯾﯾارە.
نزﯾکەی  110کەس

ژمارە125 :

04-11-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1040946347
77867
مانی مﯚ گەکاانی
مانان بﯚردووم
ەکانی ھاپەﯾم
ەوی رابردوو ف ۆکە جەنگيە
شەەی گو ر
سەر بە ناحيە
ھيم خەليل و کەنھەشی س
شيان لە گوندەەکانی ئيبراھ
داعش
شت
سوت نران و ھەش
ت
سەربازی داعش
ی
کرد ،للە ئەنجامدا س ئﯚتﯚمب للی
دارﯾان کوژرا.
چەکد
زەکانی
ی
ەوی رابردووەەوە شەڕ کی سەخت لەن وان ھ
لە ددرەنگانی شەەر دوو بەرەی
کردووە ،لەھە
داعش دەستی پ ک
ش
ﯾەپەگگە و چەکدارەەکانی
ە ت و باشورری کﯚبان .
رۆژھە
ەن
ەک کە لەالﯾە
شارەد ی زوووممار ،خانووﯾە
س ،سەر بە ش
لە گگوندی تلمﯚسەقييەوەو
بﯚمب ژ کرابوو ،تە
ب
ئيسالمی )ناسراو بە داعش(
ی
دارانی دەو ەتتی
چەکد
ھيد بوون.
شمەرگە شەھ
لە ئەننجامدا  3پ ش
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ژمارە126 :

05-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110521385077882
لە ھ رشی ئەم ۆی ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل )ﯾەپەگە( بﯚ سەر چەکدارانی داعش لە گوندی"مەزرێ ئەبرۆش" لە رۆژھەالتی کﯚبان نﯚ چەکداری داعش کوژران و ئﯚتﯚمب ل کيشيان کەوتووەتە
کەمين کی شەرﭬانانی ﯾەپەگەوە.
شەڕەﭬانانی کورد بەپا پشتی ف ۆکە جەنگيەکانی ئەمرﯾکاو ھ زی پ شمەرگەو پا پشتی سوپای ئازاد 5گوند و  23کي گەی کشتوکا يان رزگار کرد.

ژمارە127 :

09-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110913160677893
سەرۆکاﯾەتی ھەر می کوردستان راگەﯾەندراو کی توند لەسەر قسەکانی وەزﯾری دەرەوەی سورﯾاب و دەکاتەوەو راﯾدەگەﯾەن ت ،خە کی رۆژئاوا و بە تاﯾبەتی کﯚبان باشتر لە ھەموو کەس دەزانن ک
ھاوکارﯾی کردوون و ،وەليد موعەليم ئەو کەسە نييە کارتی نيشتيمانپەروەری دابەش بکات.
لەکاتی گەڕانەوەی بەڕ وەبەری ئاساﯾشی داقووق بﯚ ناو شاری کەرکوک لەسەر ر گەی )داقووق _کەرکوک( لەالﯾەن چکدارانی داعشەوە لە گوندی )وەحدە( بە گوللەی قەناس تەقەﯾان ل دەکر ت و لە
ئەنجامدا ئاساﯾش ک شەھيد دەب ت.

ژمارە128 :

16-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111609494677947
چەکدارانی داعش لە زوممار و لە گوندی سەھلج-ی خوارووی بەنداوی موس ھ رشيان کردووەتەسەر چەند خا کی ھ زەکانی پ شمەرگەی کوردستان ،دواتر پ شمەرگە بە تووندی بەرپەرچی دانەوەو
ھ رشەکەﯾان ت کشکاندن.
بەپ ی زانيارﯾيەکانی رۆژنامەنووس کی نزﯾک لە ﯾەکينەکانی پاراستنی گەل "ﯾەپەگە" لە سنووریکﯚبان  ،فەرماندەی گشتی چەکدارانی داعش لە مەبروکە کوژرا.
نزﯾک قەزاﯾی تلک فی سەر بە موس  ،چەکدارانی گرووپی دەو ەتی ئيسالمی ھ رش دەکەنە سەرسەنگەرەکانی پ شمەرگە ،بە م ھ زەکانی پ شمەرگە بە تووندی وە ميان دەدەنەوە و ت کيان
دەشک نن.
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ژمارە129 :

17-11-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1172040447
77975
کی کﯚبان
کيان بﯚ تا نکرردنی گوند ی
ش لە ھەو ک
چەککدارانی داعشکوژران .
درا و پ نج چەککدارﯾشيان کو
ستدەھ نن و دوو ئﯚتﯚمب لياان ت کشک ند
شکس
بﯚردومانی داعشەوە  3پ شمەرگە برﯾنداربوون.
ی
ی
-لە ککﯚبان بەھﯚی

ژمارە130 :

20-11-2014
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201411
1201018307
77999
ەکانی پاراستتنی گەل لە کﯚبان کەوتتووەتە دەرەوەەی شار
ەرگە و ﯾەکينە
عش و پ شمە
شەڕڕی ن وان داعلﯚمەتر لە ناو شاری کﯚبان بەردەوامە.
شەڕ پ نچ ک لﯚ
ش لە پاشەککشەداﯾە ،لە ئ ستاشدا ش
و داعش
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