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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە ژنە کوژراوانەﯾە کە ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا
بەدەستيھ ناوە.
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(
ھونەرنامە
1
ر خکراونامە
چاالکواننامە
رووداونامە – چاپ کی نو يە بﯚ ھاوڕ نامە
1
براکوژﯾنامە
1
پەندنامە
وشەنامە
ناونامە
1
ژنکوژﯾنامە
وەرزشنامە
و پ وﯾست
ﯾان ھەر )(...نامەﯾەکی تر کە بەباش
بزانر ت..

ر کەوت
25-05-2014
27-05-2014
28-05-2014
28-05-2014
30-05-2014
31-05-2014
31-05-2014
31-05-2014

31-05-2014

01-06-2014
31-05-2014

01-06-2014

ت بينی :وەشانی ﯾەکەمی ئەم کوردﯾپ دﯾانامانە ،تاقيکردنەوەن!

ئەم پەڕتووکە بەش وەﯾەکی ئﯚتﯚماتيکی لە بەرنامەﯾەکی کﯚمپيوتەرﯾی تاﯾبەت بە دەزگای کوردﯾپ دﯾاوە
ئافر ندراوە.
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بەھيوای ئەوەی ئەم ليستەﯾە زۆرتر و پاکژتری بکەﯾن و بەزووترﯾن کات وەشان کی تر بخەﯾنە بەردەستی
ئ وەی بەڕ ز..
ھاوڕێ باخەوان
01/06/2014
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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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ژمارە1 :

ئارەززوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1171024106
60124
دوتيژی
ق .توند
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

جﯚری ککەس:

قورببانيی توندوتيژژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە2 :

وفی
رﯾن مەعرو
بەفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6272304098
89781
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:
ش

بﯚکان

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە3 :

بەنازز جەواد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9140908466
61223
ەمەن  24سااڵ ،دەرچوی بەشی کارگ ﯾو ﯾاسای پپەﯾمانگای تەکنيکی ھەول رەو
تە
سەرلەبەﯾانی )(9/6
خﯚی سوتاندو س
 (8/28-27ی
ەشەوی ) 2
ەزراندنيەوە لە
ەھﯚی دانەمە
بە
ستدا .
گگيانی لەدەس
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:
ش

ھەول ر

ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
سﯚرانی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە4 :

د
بەنازز مەحمود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103122015
52257
مامييەوە کوژررا.
الﯾەن باوک و م
شتووی بەرﯾتتانيا بوو ،لەال
ککورد کی دانيش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە5 :

وا
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091251236
65088
ق .توندووتيژی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

بانيی توندوتيژژی
قوربا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە6 :

چنارر سەعيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061031077
75612
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ی( شارەد ی )لەﯾالن(ە و ماوەی
شتووی گەڕەەکی )رووناکی
ساڵ(ەو دانيش
ەمەنی ) 23س
تە
ی جيابووەتەووە.
ھاوسەرەکەی
دوو سا ە لە ھ
بە جەستەی )چنار(ەو ماککسيە
فيشەک نراوە ە
کی (15) ،ش
ە گو رەی راپﯚﯚرتی پزﯾشکی
بە
ەوانی
ی
سوور ھە گەڕاوە و لە ناوچەﯾەکی چﯚ
ر
ستەﯾدا
ە خو نی جەس
رەەشەکەی لە
ەکەی ش و نندراوە.
ەرمەکەی ف دراوە و بەھﯚﯚی ئاژە ی ک وﯾيەوە تەرمە
تە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە7 :

وجوو
وون سورو
خاتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2301134266
63586
دوتيژی
ق .توند
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

جﯚری ککەس:

قورببانيی توندوتيژژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە8 :

حس ن
دنيا سل مان ح
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5261317267
76492
ەش وەﯾەکی زۆر دڕندانە للەالﯾەن م ردەەکەﯾەوە
 2014-05-2بە
خە کی کە ەککچييە ،لە 22
خ
کی ب درابووەووە و
ھەردوو مەمک
 1سا يدا کوژژرا ،ن وبراو پ ش کوژرانی ھ
ە تەمەنی 15
لە
ی کرابوو.
ە تەرمەکەی
سووکاﯾەتی بە
س
مەقلوبە -
ە
چيای
 201تەرمەکەی لە نزﯾک چ
ەداﯾکبوی ساا ی  1999رۆۆژی 14/5/24
لە
پﯚليسی دھﯚک
ی
ی -لەالﯾەن ھ زەکانی پﯚلييسەوە دۆزراﯾﯾەوە،
ەی کەلەکچی
بااشوری ناحيە
ژنی دوەميەتی).
ەن  45سا ەکەﯾەوە کوژراوەو ،دنيا ی
ەن م ردە تەمە
دە ت )لەالﯾە
ھەژارن ھەر به
زان کی
ن
خوشکی ھەﯾە ،خ ن
ی
دنيا لەموس لەداﯾک بوە ،س براو س
ئەمەش بەپ ی ل دووانی
ش
ەتی،
و ھﯚﯾەشەوە تا پﯚلی چواررەمی سەرەتتاﯾی خو ندوﯾە
کی دنيا
 46ساڵ( ،داﯾک
تااﯾبەتی سيھاام حس ن )6
لەعەشيرەتی )گوﯾی(ﯾە ،کاری
ی
 59ساڵ( خە کی کوردستتانی باکوره و
بااوکی دنيا )9
کات.
دارتاشی دەکا
ساڵ دەب ت دەەدر ت بەژن بﯚ
تەمەنی تەنھا  11س
ی
ە دنيا
سا ی  2012ئئەوکاتەی کە
س
ستگيراندارﯾدا ک شە
ەماوەی دەس
ەوەی بگوازر تتەوه و ھەر لە
برراکەی خﯚی ،بە م بەر لە
مارەﯾی و ئه و
ەن وان ئه و ددوو خ زانەدا ددروستدەب ت لەسەر ب ی شيرباﯾی و م
لە
ئاا تونەی کە ددەب ت بﯚ دنيا بکر ت.
ی دادگاوە ئەوو ک شەﯾە ﯾەککالﯾی دەکر تتەوه و دنيا ناددر ت به و ما ە ،بە م
دواتر لەڕ گەی
ەرگيرﯾەکەی ک شەی بﯚ ددروستناب ت.
برراکەی کچی ئه و ما ە د ن و ھاوسە
داوای بەناوی سل مان
ی
کە د تە
سا ک دواتر للە ھاوﯾنی  201 3دا دنيا ککەس کی دﯾک
س
ەبون دنيای ببدەن ،
سيھام باسی ل وە دەکات ئئەوان رازی نە
ەمەن  45ساا ن ،وەک س
تە
دەبن.
ەکەﯾان بﯚ ئه و ھاوسەرگييرﯾە رازی بن
ە م لەسەر پ داگری کچە
بە
دانی 35
ی پارە دراوە بەکاکی زاوا ،سيھامی دداﯾکی دە ت )لەبری پ ی
ەم کچە لەبری
ئە
ستک ک و
ەمان داوەتە ئه و کابراﯾە ،سل مان ز ﯾﯾشی بﯚ دنيا کرد وەکو رس
وەرەقە کچەکە
گوارەی ز ی بﯚ درروستکردوە(.
ی
جوت ک
ستيلک ک و ج
ملوانکە( چوارر بازنگ و کوس
)م
ئەوە
ە
کی باس
ی دنيا ھەروا ب ک شە ت نناپەڕ ت ،داﯾک
ەرگيرﯾيەکەی
ماوەی ھاوسە
م
سەواری
ەوە بﯚ ما ەوه و دەستی داخ کراوه و ئاس
ەکەی ھاتﯚتە
ەندﯾنجار کچە
دەگ تەوە چە
ەمی پياوەکە
ەت مندا ەکاننی ژنی ﯾەکە
ل دانی پ وە بوووه و داﯾکی ددە ت "تەنانە
ل يانداوە .
بووە
سکەر دۆميز للە دھﯚک ە
ەوە لەمەعەس
سيھام لەما ە
ەممە  5/22س
رۆۆژی پ نجشە
ەوکاتەی دنياا تەلەفﯚنی بﯚﯚ دەکات و پ ييدە ت م ردەەکەی زۆری ل داوە ،ھەربﯚﯾە
ئە
مانی
ی ،بە م سل م
ەميش خﯚی حازر دەکات بچ ت بﯚ ما ی کچەکەی لە کە ەکچی
ئە
ەی تەلەفﯚنيا ن بﯚ دەکات ککە خﯚی دنيا دەھ ن تەوه و پ وﯾست ناککات
م ردی کچەکە
ەوان ب ۆن .
ئە
دەچنە ما ی
نە
سيھام و م رددەکەی
شه و دادێ و سل مان دنياای نەبردۆتەووە ،ھەربﯚﯾە س
ش
ما دا
ەکانی م ردەکەی ھەر لەﯾەک م
ی
ڵ ھەو کەﯾداو مندا
ن .دنيا لەگەڵ
بااوکی سل مان
مانە ،بە م ددنيا لەوێ ناب ت .
ژﯾﯾاون کەما ی باوکی سل م
ساغ و
ەکەﯾەتی و س
دەکات و پ يدە ت کە ئەوە کچە
ت
سيھام
دواتر سل مان تەلەفﯚن بﯚ س
چﯚنی ،کوا باوکم،
کی " داﯾکە چ
ەمەش قسەککانی دنيا بوووە لەگەڵ داﯾک
سەالمەتە ،ئە
س
ەباوکم ب ی ئئەمە ئاخر جاارە گو ی لەددەنگم ب ت و ئ وە من نابينننەوە ".
بە
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سيھام دە ت :ئيتر تەلەفﯚنەکە دادەخر ت ،داخرانی تەلەفﯚنەکە گومان لەالی سيھام
دروستدەکات ،دەگەڕ تەوە بﯚ ما ەوە ھەتا بزان ت دنيا نەھاتووە ،بە م لەوێ ناب ت
ئيتر دەگەڕ نەوە ش خان و سکا تﯚمار دەکەن ،دە ت :وتمان دنيا تائ ستا دﯾار نيه و
تەلەفﯚنەکانيان داخراوە .
دەش ت :تا کاتژم ر دووی شه و ئ مە نەنوستوﯾن ،بە م لەکاتژم ر پ نجی بەﯾانی
ئ مە ئاگادارکراﯾنەوە لەالﯾەن پﯚليسەوە کە تەرمی کچەکەمان لەالی پزﯾشکی دادە لە
دھﯚک منيش وەکو ش تم ل ھات .
دنيا کوژراو کەسيش دەستگير نەکرا ،بەپ ی بوعدە ﯾاساﯾيەکان ھەموو ئەوانەی
پەﯾوەندﯾدران بەدۆسيەی چيرۆکی دونياوە دەستگير بکراناﯾە ،بە م تائ ستاشی
لەسەر ب ت بکوژی سەرەکيش دەستگير نەکراوە چ جای ئەوانەی تر .
داﯾکی ئەوە ناشار تەوە کە کچەکەی چەند جار ک باسی وەزعی خﯚی بﯚ کچە
خا ەکانی کردووه و پ يوتوون کەم ردەکەی توندوتيژە لەگە ی و بەزۆرو بەڕ گای
ناشەرعی س کسی لەگە دەکات.
دواجار ھاوسەرگيری دنيا بەمەرگی خﯚی کﯚتای د ت و بەناشرﯾنترﯾن ش وە
دەکوژر ت ،پرسيارەکە ئەوەﯾە ئەمە جاری ﯾەکەم نيە رووداوی توندوتيژ و نامﯚی وا لەو
ناوچەﯾەدا روودەدات ،دوعاش لەناوچەی بەعشيقەی نزﯾکی ش خان بەخراپرترﯾن
ش وە کوژرا.
لەدوا و نەشدا دنيا کە لەتﯚڕی کﯚمە ﯾەتی فەﯾسبووک ب وبﯚتەوە کە ئاسەواری ب ﯾن
لەسەر سنگيەوە ھەﯾه و دەموچاوﯾشی ئاوساوه و چاو کيشی شين بﯚتەوە .
داﯾکی دنيا دە ت :ئ مە گوناھ کی زۆر مەزنمان کردووە دەرھەق بەکچەکەمان کردو
نەمانتوانيوە تەنانەت سەﯾری تەرمەکەشی بکەﯾن .
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 2014-05-27 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

قوربانيی توندوتيژی

رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

موس

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باکوور  -بادﯾنی
ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە9 :

دنيا ميری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7032037428
89734
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

توندوتيژی
ی
قورباننيی

ن:
شارەکان

شان
کرماش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە10 :

دوعاا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103130815
52275
لە کوردستان .لە
ەک کە لە بەنااوبانگترﯾن قووربانييەکانی توندوتيژی بەرامبەر ژنان ە
ﯾە
ەوە لە
پﯚليسی دەسە تە
ی
کەس ک و
سا ی 2007ددا بە بەردوبلﯚﯚک لە الﯾەن کﯚمە ە س
س
سەدان کەسەووە ،کوژرا.
ک موس ە بە بەرچاوی س
شيقەی نزﯾک
گگوند کی بەعش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە11 :

ەد
سﯚز محەمە
دس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8270859467
72388
ق .توندوتيژی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی توندووتيژی

شارەەکان:

راانيە

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە12 :

رﯾما رەمەزان
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1811543410
00426
ڵ،
مەن  21ساڵ
کی کورد ،تەم
کردەوە ،پياوﯾک
ی و تی بەررﯾتانيا ب وﯾانک
راگەﯾەندنەکانی
دەزگيرانەکەی سزای ھەتا
ی
دواتر سەربرﯾنی
ر
جامدانی توندووتيژی و
ەتاوانی ئەنج
بە
ھەتاﯾی دراوە.
ھ
س ،لەدوا دانييشتنی دادگاای با ی
مە 17ی ماﯾس
ەرﯾتانيا :دو ن پ نجشەمم
ککاوە رەش ،بە
شتنی کچە
ڵ ،تاوانی کوش
مەن  21ساڵ
حوسەﯾن ،تەم
 ، Shئاراس ح
شاریheffield
ش
ی کە قوتابی ککﯚل جی شارری
بوەوە.
ە
 Sheffieldبوو ،بەسەرردا ساغ
S
دەزگيرانەکەی
دوای سەردانيکرددنی ئەو شوققەﯾەی
 18ساڵ ،ی
ککچە خو ندکارر ،رﯾما ڕەمەزاان تەمەن 1
گی
دا دەژﯾا ،لەمانگ
 Sheffieldکە ئاراسی ت ا
 Herries Roaو لەشاری d
ککەدەکەو تەad
کوژرا.
سا ی رابردو کو
حوزەﯾرانی س
ح
15

ئاراس لەکاتی کوشتنی دەزگيرانەکەﯾدا ھاتبوە دەرەوەی شوقەکەی بەب جلوبەرگ،
دوای ئەوەی لەالﯾەن خە کی ئەو شەقامەوە بەجەستەی خو ناوﯾيەوە و سنگی
برﯾندارەوە دەبينر ت ،لەکاتژم ر 5ی ئ وارە تيمی فرﯾاگوزاری و پﯚليس دەگاتە شو نی
روداوەکە .
بەپ ی ل دوانی شاﯾەدحا ەکان ،کات ک تيمی فرﯾاگوزاری ھەو ی فرﯾاکەوتنی ئاراس
دەدەن ،ھاواردەکات کە ئەو کەس کی دﯾکەی کوشتوە ،ئەو وتوﯾەتی ل مگەڕ ن با
بمرم بﯚ ﯾارمەتيم دەدەن؟ کات ک پﯚليس شوقەکەی دەپشکنن جەستەی ب گيانی رﯾما
دەدۆزنەوە ،کە چەندﯾن چەقﯚ لەسەر سينگی دراوە و دواتر سەرب دراوە.
بەپ ی دانپيدانەکانی ئاراس بﯚ دادگا ،رﯾما ھ شتا زﯾندوبوە ،کە ئاراس بەبرﯾنداری
سەری ب ﯾوە.
ھەر لەشوقەکەی ئاراسدا لەگەڵ تەرمی رﯾما پاسپﯚرت و بری  5000پاوەند
دۆزراوەتەوە ،کە رﯾما لەما ەوە لەگەڵ خﯚی ھ ناوە بﯚ ما ی ئاراس .دادگا دە
ھ شتا رون نيە کە ھﯚکاری ھ نانی پارەو پاسپﯚرتەکە چيە.
باری دەرونی ئاراس حوسەﯾن ،بەش ک بوە لەکەﯾسی تاوانەکەﯾدا ،لەوبارەﯾەوە بﯚ
ماوەﯾەک لەزﯾندانەوە بﯚ نەخﯚشخانەی  North Nottinghamshireگوازراوەتەوە .
لەکاتی دادگاﯾکردندا خانمی دادوەر  Laura Coxبەتاوانباری وت ،تﯚ بەش وەﯾەکی زۆر
درندانەو توندتيژ ،بەزەبروزەنگ و کﯚنترۆ کرن ئەو کچەت سەرب ﯾوە .دادوەر ئەوەشی
وت ئەگەر سەرت نەب ﯾبا بەپ ی ل کﯚ ينەوەکان رەنگە ژﯾانی رزگار بکربا ،بە م تﯚ جگە
لەبرﯾندارکردنی سينگ و شانی ھەروەھا دەستەکانی ،کات ک وﯾستوﯾەتی بەرگری
بکات لەل دانی چەقﯚکان ،بە م تﯚ برﯾنداری و زﯾندوﯾی سەرت ب ﯾوە.
Laura Coxدە  ،پ وستە تﯚ سزای ھەتاھەتاﯾی و کەمترﯾن ماوە کە  20سا ە،
لەپشت شيشی زﯾنداندا بەسەربەرﯾت .
خ زان و ھاوڕ يانی ئەو قوربانييە لەکﯚل جی شەف فد کە رﯾما کﯚرسی دﯾپلﯚمای
لە Health and Social Care Level 3دەخو ند .نيگەران و خەمباری خﯚﯾان دەردەب ن بﯚ
مەرگی ئەو کچە تەمەن ھەژدە سا ە .ئەوان دە ن ،ناتوانن بەھيچ وشەﯾەک ھەست
و سﯚزی قو ی خﯚﯾان بﯚ مەرگی ئەو ئازﯾزەﯾان دەرببرن.
لەکاتی کوشتنی ئەو کچە بەدەستی ئاراس ،خ زانی رﯾما رەمەزان ئەوەﯾان
رەتکردبوەوە کە ئەو جوتە پەﯾوەندی خﯚشەوﯾستيان لەن واندا ھەبوب ت .ئەو رۆژەی
رﯾما لەکاتژم ر 2.30ی دوانيوەڕۆ سەردانی شوقەکەی ئاراسی کردوە خ زانەکەی
ئاگادارنەبون .
پﯚليس چەند بە گەﯾەکی خسﯚتەرو کە ئەوان لەسا ی 2011وە پەﯾوەندﯾان ھەبوە.
ل کﯚلەرەوی پﯚليس لەکەﯾسەکە ئەوەی وتوە ،رﯾما ئاراسی زۆر خﯚشوﯾستوە
ئامادەبوە ھەموو شت کی بﯚبکات ،بە م ئاراس بەردەوام ھەو يداوە دەزگيرانکەی
کﯚنترۆ بکات.
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 2014-04-18 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی

س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە13 :

شت کەمال
رەوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208144605
59850
ندنگەی چوارقوڕنە ببوو و
ی
دەﯾەمی ئامادەﯾی لە خو
ی
ساڵ بوو ،لە پپﯚلی
ەمەنی  17س
تە
گەکەی ناوی ب وبکر تەوە ،کە
ک قوپييەکار لەن و خو ندنگ
ی نەگرت وەک
ەرگەی ئەوەی
بە
جەستەی رەەوشت 97%ی
خﯚی سووتاند .ج
گگەڕاﯾەوە ماڵ نەوتی بەخﯚ ﯾدا کرد و ی
ەدەستدا.
خانەی سل ماانی گيانی لە
 2لە نەخﯚشخ
سووتا ،رۆژی 2010/11/26
س
ی  -ما پەڕی رووداو
سەرچاوە :فەرمان چﯚمانی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە14 :

رە
زوھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6292145488
89761
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:
ش

چەمچەمااڵ

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە15 :

ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12112394110801
سا ی کورد ببە ن وی ژﯾان لە شاری ﯾﯚتتﯚبﯚری
ی تەمەن  21س
 ،2010ژن کی
رۆۆژی 0/11/15
ەوە ،دەدر تە بەر چەقﯚ و ددەکوژر ت .
الﯾەن باوکييە
ە سو د ،لە ال
لە
راگەﯾاندنی سو دی ،دەەگەڕ تەوە بﯚ ئەوەی
ی
ھﯚکاری کوشتتنی ئەو ژنە کوردە بە پ ی
ھ
رەی
ەکەدار کردووەە .بە گو ی
ی ژﯾان ،شەرەەفی ئەوی لە
سەی باوکی
ککە گواﯾە بە قس
جياواز
راو و بﯚچوونی ج
ە رۆژنامەی ئ وارانی ئافتونبالدتدا ب وککراوەتەوە ،و
راپﯚرت ک کە لە
ژﯾانی لە
ی
ژن ک بووە
ھاوڕ کانی دە ن کە ئەو ن
ی ئەو ژنە کووردە ھەﯾە ،ھ
دەربارەی ژﯾانی
توندی کﯚنترۆڵ دەەکرا .بە م برراﯾەکی
ی
ن خانەوادەکەﯾەوە بە
خﯚشيدابووە ببە م لەالﯾەن
خ
خﯚی دەژﯾا
ھەمووی قسەی قﯚڕڕن ،ژﯾان بﯚ خ
ی
ژﯾﯾان ،رەشيد ررەتيدەکاتەوە و دە ت "ئەوانە
سەردا نەسەپاندووە".
شت کمان بەس
و ئ مە ھيچ کاات ک ھيچ ش
سخانەی شارری
دەچ ت بﯚ پﯚليس
ی ژﯾان ،بکوژ واتە باوکی ژژﯾان خﯚی چ
دوای کوشتنی
ککاترﯾنەھﯚ م و پي اندە ت ککە کچەکەی خﯚی کووشتتووە ،ئ ستا ئئەو بەتاوانی کوشتن
ھﯚی
گگيراوە و پار زەەرەکەی دە ت کە ئەو ددانی بەتاوانەککەﯾدا ناوە و ووتووﯾەتی بە ھ
ەکدارکردنی شەرەفمەوە کوشتومە.
لە
شتر لەﯾەک جودابوونەتەووە و لەکاتی تاوانەکدا لە ددەروەی
ی ژﯾان کە پ ش
م ردە کﯚنەکەی
ھەر دەمرﯾن
ر
ەموومان
گەم ،ئ مە ھە
سوﯾد بووە ،دەە ت "من ھ شتاﯾش ناتووانم لەوە ت بگ
س
خراپەن کە باوککيان
دژی ئەو کارە خ
ە م بەم ش ووەﯾە نا" .براککانی ژﯾانيش بەتوندی ی
بە
خﯚش نابين .
وەﯾەک ل ی ش
ک
ھيچ ش
ککردووﯾەتی و دە ن کە بەھ
18

کەن و
ميھرەبان وەسف دەکە
ن
خﯚش و
کەس کی د ش
ەو وەکو س
کانی ژﯾان ،ئە
زۆۆربەی ھاور ک
بووە بە م کەس ک بووە
ميشە لەژ ر ککﯚنترۆ دا ە
ی ئەوان ھەم
ی کە بەقسەی
ەگەڵ ئەوەی
لە
ەنين .
ککە بە بەردەواممئ ئەوانی ددەھ ناﯾە پ کە
ژﯾان لەگەڵ
بووبوونە ھاوسەری ﯾەکتری ،ن
ە
ی کە پ ش  3ساڵ
ە قسەی م رردە کﯚنەکەی
بە
لە کاتی
ەحکەمەدا ە
کەدا دەستيت ککە و کردووەە ،بە م لە مە
ککەس کی دﯾک
ەوە
قسانە ھەموو ھە بەستراون و لەو روانگەﯾە
ە
دا ،ژﯾان وتبوو ی ئەو
جيابوونەوەﯾاند
ج
س يان جار ک بە ئﯚتﯚمبيل گگەﯾاندووﯾەتەووە ما ەوە.
دەکر ن کە پيااو کی دراوس
دەکر ت ،بە م زۆۆربەی
ر
ن گ انەوەی جﯚاروجﯚرﯾان لەسەر
سەرھاتی ژﯾان
چيرۆک و بەس
چ
ئەوﯾان وەکو ژن ک ککە زۆر
ن
ەی لەگەڵ کرردوون
ەوانەی کە رۆۆژنامەی ئافتوونبالدت قسە
ئە
ئەم
سف کردووە .بەداخەوە م
گگيرۆدەی کوڕەە دووسا ەکە ی ببوو و بﯚ ئئەو دەژﯾا وەس
شتن
لەسەر "کوش
ەﯾە ،جار کی دﯾکە دەرگا لە
ەسەرھاتە ترراژﯾدﯾە ،ئەم تاوانە دڕندانە
بە
نييە کە ژن کی ککورد
ەکەمجار ە
چونکە ئەوە ﯾە
س" دەکاتەوەە لە سو د ،.چ
ەسەر نامووس
لە
ی دەکوژر ت.
ەسووکارەکەی
ەدەستی کە
بە
سالە کوردە  -مما پەڕی رووداو ن ت
سەرچاوە :س
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە16 :

کار عومەر
ساک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071516567
71853
ەالﯾەن
سەرکەپکان لە
ن  ٢٨سا ەبووو لە شەوی  ٢٠١٢/٢/٥للە ناحيەی س
ککچ کی تەمەن
بااوکيەوە کوژراا.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:
ش

رانيە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە17 :

مئەنوەر
سم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071521067
71855
دوتيژی
ق .توند
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

قورببانيی توندوتيژژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە18 :

سەببری خدر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8300859226
65592
ق .توندوتيژی
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی توندووتيژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە19 :

سەرروﯾن سە ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3242112528
80070
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

قورباانيی توندوتيژژی

ن:
شارەکان

ھەولل ر

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە20 :

دان عەلی ئەحمەد
شاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
01211605011054
ەوە،
ەسوکارەکەﯾە
چکەی پ نجو ن لەالﯾەن کە
سەربە شارۆچ
لە  2008-11-18و لە شارەد ی گەرمگی س
21

دوای ئەوەی بە خاکەناز و دار زۆری ل دەدر ت ،دواتر بەفيشەک دەکوژر ت .شادان تەمەنی 18ساڵ
بوو ،لە گوندی بادە نی سەربە شارەد ی گەرمک ،تەنھا لەبەر ئەوەی کوڕ کی خﯚش وﯾستووە و
وﯾستوﯾەتی شوی پ بکات ،روبەڕوی قورسترﯾن سزا بوﯾەوە لەالﯾەن برا و کەسوکارەکەﯾەوە ،کە
ئەوﯾش دارکاری کردنی بووە تارادەی لەھﯚش خﯚچون و دواترﯾش بەچوارفيشەک کﯚتاﯾبی بەژﯾانی
ھ نراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:

پ نجو ن

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە21 :

فاتە تەماتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060809083460234
ق .توندوتيژی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:

سل مانی
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شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە22 :

مە شاھيننداڵ
فادﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202207326
68599
تيژی
ق .توندوتي
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
باکوووری

ەس:
جﯚری کە

توندوتيژی
ی
قورباننيی

زمان  -ش وەزار :کرماننجيی باکوور  -بادﯾنی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە23 :

خرﯾە حەمييد
فەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311303357
75444
...
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانماان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆژئاووای کوردستان

ەس:
جﯚری کە

توندوتيژی
ی
قورباننيی

شارەکان:

شلﯚ
قاميش

نجيی باکوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :کرمانج
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە24 :

قەدررﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071519487
71854
ق .توندووتيژی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

بانيی توندوتيژژی
قوربا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە25 :

دەمين
شاو س ماان حەمەد
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2091414433
33184
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

بانيی توندوتيژژی
قوربا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە26 :

ج
گر ت جﯚرج
مارگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103165814
42353
کی نادﯾارەوە تيرۆرکرا.
ھﯚی رووداو ک
شﯚڕشی ئەﯾللوول بوو ،بەھ
پ شمەرگەﯾەککی فە ەی ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە27 :

نيگارر رەحيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8140908496
67454
25

ق .توندووتيژی
فﯚتﯚ :ئاککانيوز
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

بانيی توندوتيژژی
قوربا

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە28 :

حەسەن
نەجييبە قادر ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4011026227
79033
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی توندووتيژی

شارەەکان:

راانيە

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە29 :

26

ەد
نەجييبە محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091004135
57575
حەمەد،
بەناوی نەجيبە مح
ی
رانيە ژن ک
ە
راپەرﯾنی قەزای
ی
 201لە گەڕەککی
رۆۆژی 11/4/18
نەخﯚشخانە گيانی
ە
لە
 30ساڵ ،ئاگرری لە جەستتەی خﯚی بەردا .دوای  9ررۆژ مانەوە ە
0
ەدەستدا ،لە
ن(
شانﯚ و شاھين
ناوەکانی )شاھﯚ و ش
ی
ە دوای خﯚی س مندا ی بە
لە
بازاڕی رانيە کاری بەرگدرووی ددەکرد.
ی
تر لەن و
ەج ھ شت .ننەجيبە پ شتر
بە
سەرچاوە :روووداون ت
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی توندوتيژی

شارەکان:
ش

رانيە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە30 :

ە کالﯚس
کافە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6080908346
60235
ق .توندوتيژی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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ی کەس:
جﯚری

قووربانيی توندووتيژی

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە31 :

ەبدو
دستان عە
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826130637
74925
ەشارۆچەکەی رانيە چەند
ی
ن ئ وارەی  2008-05-10لە
ەﯾامن ری رۆژننامەی ل دوان
پە
ەی لەسەرباننی ما ی
گی شەکراو خواردنەوەکە
ککاتژم ر ک پ ش دەست پ ککردنی ئاھەنگ
ناو کﯚتاﯾی بەژﯾﯾانی ھات.
خﯚﯾاندا چەند فيشەک کی بەخﯚﯾەوە و
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە32 :

کەنار ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2092026217
74273
...
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
خانمان
 خ:رەگەززی کەس
ککورد

:نەتەووە

بااشووری کورددستان

:و ت

قووربانيی توندووتيژی

:ی کەس
جﯚری

ھەول ر
ھ

:شارەەکان

 سﯚراننی- شوور
 ککرمانجيی باش: ش وەزار- زمان
!ئەم باابەتە باشتر ببکە

33 :ژمارە

Marrgaret Sh
hello
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6231236177
71152
Marga
aret Shello iss the first fe
emale peshm
merga who joined Kurd
dish freedom
m
،struggle
e in 1960. She
S fought both
b
for the
e rights of K
Kurds and Asssyrians. We
e
Kurd
ds with such
h a great resspect consid
der her the symbol of ffreedom and
d
unity of
o Kurds and Assyrians. We are de
elighted to g
gesture this very specia
al
ma
artried sisterr-comrade aand respect her foreverr.
ms Propertyy
Item
Fem
male

Gender:

From
F
Kurdisttan

Nation:

So
outh Kurdisttan Countryy - Province:
Veterran Peshmerrga

P
People type:

Violence
V
victtim

P
People type:
U
Update this item!
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