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 مرۆڤ له
ی
 پێشێلكاری ماف

ی
 فێوەیەی   راپۆرت

ی
    ۱۰۲٢مانگ

ی
 مرۆف

ی
 کۆمەڵەی ماف

ی
کە بە هەوڵ

ی بەو ڕاپۆرتانە کە لەالیەن كۆمه  کوردستان  ڵه کوردستان و بە پشت بەستی
ی
 مرۆف

ی
ی ماف

وکراونەتەوە، کۆبەندی بۆکراوە
ی
 کۆماری ئیسالیم . بڵ

ی
ن نەدات ی  باسە ئەم ڕاپۆرتانە، بەهۆی ئی 

ی
شایات

  
، ڕاپۆرتێگ تەواو نیەە وتەنەا ونەەیگ بوو ی پێشێلااریئی 

ی
 یهاات

ی
 مرۆف

ی
 ماف

ی
نەاات ن  

   ان بەلی 
ی
ماف

 کوردستان ئامادە کراوە
ی
ت

ی
 کورد ، . مرۆڤ لەڕۆژهەڵ

ی
تەات

ی
ان بە گرتنی هاووڵ  

کۆماری ئیسالیم ئی 
 گەیل کورد پێشێل دەاات

ی
 و مەدەنەەاات

ی
 ئازادی رادەربر . مافە سەایس، کۆمەالیەت

ی
 ژیات

ی
ین، ماف

ان بە رۆژانە پێشێلەان   
 ئی 

ی
 تاکەکەیس،بابەت گەلێکن کە حکومەت

ی
ئازاد و سەربەخۆ، ئەمەەەت

ی نێوان خەڵک واردن و یەاوازی خستی
ی
 .دەاات، ئەوە هاوااتە لەگەڵ هەڵ

 سێدارە، گرتن و زیەدان

ان  ر
درێت کە حکومەبی ئیێ ێ ئەو بابەتە لەبەر چاو بگیر لەو مانگە دا کەس لە سێدارە نەدراوە، هەڵبەت دەب 

ئاماری لەسێدارەدانەکان ئاشکرا ناکات، جاری وایە دەابی تێپەرینی کات، دەردەکەوێت کە کەسانێک 
 3لەسێدارە دراون

ای سێ ، دادوەری دادگای ئینقالب لە تاران، سی فەرەیدوون زاکری »دارەی بە سەر دادوەر سەڵوابی
بی کوردستان، بە تۆمەبی ٩٢« نەسەب

ا
ساالن خەڵیک شاری سەرپێڵ زەهاوی کرماشان لە رۆژهەڵ

ان و قەبری خومەینی سەپاند  ئیر
ش بەچەک بۆسەر بینای پارلمابی ر

 3بەشداری لە هیێ

 و خوار 
ا

ی هاتبوو، ساڵ تووشی حاڵ۸۱حوکیم ئێعدایم شایان سەعید پوور کەلە تەمەبی منداڵ ەبی کوشتی
ان پەسەند کراوە ر

بی ئیێ
ا
ی وڵ

ا
 مارس دا 3 لەالیەن دیوابی باڵ

ی
کەس دەستبەسەر کراون، ئەوە   ٠٣لە مانگ

 نوێ تا ئێستا 3 جیا لەو کەسانەیە کە پێشووتر دەستبەسەر کراون
ا

کەس لە   ٩٢بە گشنی لەسەرەتای ساڵ
اون و ڕاپێچی زیندان کراون  کوردستان گیر

  3خەڵیک رۆژهەالبی

http://www.kmmk.info/ku/15573
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 ناو ناو

 ئارمان وەفابی  عییس ئازەری

وان قوربابی   شاهۆ فەرەج   سیر

 ئارام بەهرایم ئاروین ئیقبایل

 ئیقبال شەعبابی   مەحەمەد سەلییم

ی شێخ ئیسالیم وەتەبی  حەمید بێهجەبی   ئەفشتر

ەج رەحیم زادە سەالحەدین رەعنابی   ئیر

 ذکریا نقشبندی سەالحەدین رەعنابی 

 فەرزاد حۆسێنی  موختار ئەسەدی

 سەلمان عابدی كيومەرس واعزى

 پوریا ئەحمدی جەبار حاج  مورادى

 هونەر مەحەمەدی هادى باقرى

 مەجید لەهوبی  بهمن رحمابی 

زازادە  هەژیر قادری پەیمان میر

 دیار بەکری ئارمان سۆلەیمابی 

 میالد مەحەمەد ئەمینی  مەحەمەد مەحەمەدی

 سامان جەرجیس
 

 کۆڵبەران

ە ئەمنیەکابی کۆماری ئیسالیم  ی ر
لەو مانگەش دا کۆمەڵیک کۆڵبەر لە رۆژهەالبی کوردستان لە الیەن هیێ

انەوە کوژراو و بریندار کراون ر
 3کۆڵبەریش بریندار بوون   ٢٩کۆڵبەر کوژراون و   ٩لەم مانگە دا 3 ئیێ



 
 کۆڵبەرابی کوژراو

 ناو شوێن هۆکار

ان ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 بەختیار حەسنی  گوندی بلێ لە بانه تەقەی هیێ

 شاهۆ قادرپور وریمێ  بەهۆبی سەرما

 کۆڵبەرابی بریندار

 شوێن هۆکار ناو

ان ئەکبەر مەحەمەدلو ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 ماکو تەقەی هیێ

ی  ان عوسمان كالوگیر ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 بانە تەقەی هیێ

ی   تەقینەوەی غەفور حەمزە عەزیز انشار حاج متر  پیر
 ئومرابی

ان ئارمان فەالج ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 بانە ننووری تەقەی هیێ

اهیم ئەفزەیل  سنه بەربوونەوە لە کێڤ ئیی 

ان مێهدی فاروق زادە ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 بانه تەقەی هیێ

ان سامان بەخیسی  ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 سەردەشت تەقەی هیێ

 نۆدشە بەهۆی سەرما ئەحمد رازی

ان عوسمان مام حەسەن ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

انشار تەقەی هیێ ان لە پیر  ناوچەی پیر

ان غەریب تاج   ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 ننوور تەقەی هیێ

ان ئومێد حەیدەری ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 نەغەدە تەقەی هیێ



ان مەجید عەزییم ر
ە سنوورپارێزەکابی ئیێ ی ر

 خۆی تەقەی هیێ

 کرێکارێک گیابی لەدەست داوە

   22  20.02.2019  قوروە  نەبووبی ئیمەبی کار
ی
  1  مەحەمەد رەیا سادق

ی   خۆکووژی و کوشتی

 پێشوو رێژەی خۆکووژی و کوشتنەکان لەسەرەوە بوو، 
ی

کەس خۆیان    ٩لەو مانگە دا وەک مانگ
  ٩کەس ژن و   ٩کەس کوژراون کە   ٤کەسیشیان پیاو بوون، هەر وەها   ٠کەسیان ژن و   ٠کوشتووە کە 
 3 کەس پیاون

 
 خۆکووژی 

  ناو  نەته م  اات  گاێی  کوژیۆ هوی خ

 
ا

  شێخه پور دانیال  ؟  10.2.2019  سەردەشت  هۆکاری ماڵ

  سۆما سەڵوابی   25  11.02.2019  سنه  ؟

 
ا

  زارا رحمەبی   ؟  12.02.2019  کرماشان  هۆکاری ماڵ

  عوسمان خزری  ؟  14.2.2019  بۆکان  ؟

 
ا

  ئومێد مەحەمەدی  30  16.02.2019  روانسەر  هۆکاری ماڵ

  شەوبۆ بایزید پناە  18  25.02.2019  بۆکان  ؟

 کوژراو

  ناو  نەته م  اات  شونن  هوی خوکوژی

د ر
ی پەنایه  ؟  11.02.2019  سنه  کوژران بەدەسنی میێ   لەیال حۆستر



ەزا مەحەمەدی  منداڵ  12.02.2019  کرماشان  کوژران بەدەسنی دایک   عەلیر

عەبباس مەحەمەدی  منداڵ  12.02.2019  کرماشان  کوژران بەدەسنی دایک   ئەمیر

  لیدا ئەحمەدزادە  18  19.02.2019  مهاباد  کوژران بەدەسنی باوک

ی   مت 

 کەس بەهۆبی مینەوە کوژراو و بریندار بوون   ٠لەو مانگەدا 

  ناو  نەته م  اات  شونن  بریەدار/کوژراو

  جەواد کەرییم  ؟  02.02.2019  دێوالن  ؟

  غەفور حەمزە عەزیز  ؟  04.02.2019  حاج  ئومران  گیابی لەدەست داوە

ین  بریندار   رەمەزان شایه  ؟  06.02.2019  قەس شیر

 ژیەگە

بی کوردســـتان
ا
 مافیای بەرپرسابی دەوڵەت ئێــران وبڕینی دار لە دارستانەکابی ڕۆژهەڵ

، شارۆخ مەحموودی بەرپرش سەرچاوە سووشتییەکان ۸۹۲۱ی ڕێبەندابی ۹۲دووشەممە 
ەکابی ئەو : ڕایگەیاندووە  ی ر

بەپنێر ڕاپۆربی چاالکابی ژینگەپارێز و ئەو داتایانەێ کۆکراونەتەوە لەالیەن هیێ
ێ “ئۆرگانە حکوومییەوە، لە گوندەکابی  ی بەڕوو هەزار دانە دار  ۹سەربە شاری مەریوان ” ولەژێر“و ” بی

 3بڕدراون

وێیگ سەدان  ی ر
نەکابی دەڤەری مەریوانە کە میێ

ا
ین دارستان و بێشەڵ دارستانەکابی گوندی مەڕانە لە کۆنیی

ێ کردن و پەرەپێدابی زەوی و زار و باجی  ێ و جی ساڵەیان هەیەوە و لەم دواییانەدا بەهۆی بڕینی نابەج 
 3هەلپەرستان وا خەریکە ئاسەوارێیکیان یلێ نەمێنێت

، نارەزا
ی
واردن، گردبوونەوە یەت

ی
 هەڵ

 هەزار کەس لە حەشیمەبی وریمێ نیشتەجنێر پەڕاوێزی شارن ۹۵۲

ی شارەکابی   هەتاوی ، کۆمەڵێک لە مامۆستایابی قووتابخانەکان ۸۹۲۱ڕێبەندابی  ۹۵ێنج شەممە 
 مووچە و هەر وەها ناڕەزابی دەربڕین لە سەر بارودۆجی ئیش

ی   کرماشان و وریمێ بە مەبەسنی وەرگرتنی
 3دەربڕینیان پێک هێنا  گردبوونەوەیەیک ناڕەزابی … خۆیان و بێکاری و نەدابی مووچە و 

۹۱ 
ا

وا۸۹۲۱ی ڕێبەندابی ساڵ
ا
دڕێژەیان بە گردبونەوەی ناڕەزایەبی   ی هەتاوی کرێکارابی شارەوابی سەوڵ

 3لەبەردەم شارەوابی ئەو شارەدا دا

و لە گەیشتنی خزمەتگوزاری، ڕەوشنی ئەوان لە  بێبەری کردبی بوولەرزە بەرکەوتوابی سەرپێڵ زەها
 3کانێکس ڕووبەڕووی گرفنی زۆرتر بووەتەوە

ێ نەهێنا ان دەستیان دایە مانگرتن/ پارێزگار بەڵێنەکابی بەج  ر
بی کامیێ

ا
 ئاواڵ

ا
 یاری زانابی تییم فوتبۆڵ



  ٥یەک شەممە 
ا

  ۸۹۲۱ی ڕەشەمەی ساڵ
ا

، دانیشتوابی کەمنی پاریک نشابی شارستابی سەرپێڵ هەتاوبی
ان لە سەرپێڵ زەهاو   ر

 تەزوبی کارەبا بەرامبەر فەرمانداری کۆماری ئیسالیم ئیێ
زەهاو، بەهۆبی پچرابی

 3کۆبونەوە و داوای دووبارە پێدابی کارەبایان کرد

رزێرابی چەوەندەری خەڵیک شاری نەغەدە وشــنۆ بەهۆی شەممە چواری ڕەشەمەی ئەمساڵ، وە
وەرنەگرتنی داواکاری و مافەکانیان، لەبەر دەریک کومپانیای چەوەندەری شاری نەغەدە دەستیان دایە  

 3گردبوونەوەی ناڕەزایەبی دەربڕین

زیندابی  چوار شەممە یەیک ڕەشەمە، مامۆستایابی قوتابخانەکابی شاری ســنە بۆپشتیوابی لە مامۆستای 
 3کراو موختار ئەسەدی دەستیان لە کار کێشایەوە ومانیان گرت

بی ئیسالیم
ا
 چل ساڵ بێبەری بوون لە پەروەردە بە زمابی دایک/ چل ساڵ دەسەڵ

ان بۆ بینا کردبی / خەڵیک بوومەلەرزە لێدراوی کرماشان لە کانێکس دەژین ر
هەزار خانوو ۹۲۲پرۆگرایم ئیێ

 لە سوریا

  
ا

ان لە شاری وریمێ باش بێکاربووبی بەرپرش کشت و کاڵ ر
ئەندازیاری کشت و   ۱۲۲۲کۆماری ئیسالیم ئیێ

 3کاڵ لە وریمێ دەکات

 کوشتارگای ئیالم بۆ ناڕەزابی دەربڕین سەبارەت بە  ۸۹۲۱ڕێبەندابی  ۹۲شەممە  شێ 
هەتاوی ، کرێکارابی

نانە ی ر
ێ نەدابی مووچەی یەک ساڵ و جیێ ان لە ی ساالبی پێشوو لە بەرامبەر پارێزگاری   بی ر

کۆماری ئیسالیم ئیێ
 3ئیالم گردبوونەوەیەیک ناڕەزابی دەربڕینیان بەڕێوەبرد

 ئهیی 

 بکوژی تاهیر ئیلچی ـە( حکومەبی تورکیا)پولییس تورکیا 

ت : پاکتاوی سیاش دژ بە کوردان ر
بی دەستبەسەر کران ۸۹لە سیێ

ا
 هاووڵ

مانتاری پاربی دیموكراتیگ   رله و په(  دە جه كه)ی دیموكرابی  ڵگه ی كۆمه رۆیک كۆنگرە ن هاوسه یال گیوڤه له
بی سه ڵگرتنی گۆشه پێناو هه له  كه(  په دە هه)الن  گه  ئۆجاالن ماوە گیر

ا
مابی   ڕۆژە ٢٩ی  ر عەبدوڵڵ

  ، خواردن گرتووە له

شی پولیس بۆ سەر ڕێپێوابی پەرلەمانتاران  ۹۲۸۲فوریە  ۸۱شەممە  پێنج ر
، لە ئەنجایم هیێ زایینی

، پ ی ەکابی پۆلییس تورکیا بەرکەوت و لەنسێبتر ی ر
ی کاچماز لێدانێگ زۆری لە الیان هیێ ر

ەرلەمانتار حووستێ
 3دەگوتری پەرلەمانتارێگ تریش بە ناوی پەڕۆ دوونداریش بریندار بووە

یوەری۹٤ ێگ چەکداری ئەمنیەبی کۆماری ۸۹۲۱ی ڕەشەمەی ٥بەرانبەر بە  ۹۲۸۲ی فێی  ی ر
ی هەتاوی هیێ

ان سەروەری خایک ر
 هەرێیم کوردستابی شکاندوە و لەناو خایک هەرێمدا و لە ناوچەی قەزای ئیسالیم ئیێ

تییان دەتەقێنێتەوە
ا
 3پشدەر پردێگ هاتۆ چۆی هاووڵ

دی ژینۆساید کراو لەالیەن داعش ۵۲دۆزینەوەی ئەندامابی لەشی  ی ر
 ەوە-ژبی ئیێ

ان هەڵکەوتە   ئەردای و فەقیر
شی کردۆتە سەرگوندەکابی ر

 سنووری سوپای دەوڵەبی تورکیا هیێ
ا

لە خاڵ
 3شاری دربییس سەربە کانتۆبی حەسەکە بۆ سەر بنەماڵەیەک، ئەندامابی ئەو ماڵباتە کوژراون

 چوار حزب  کوردییە لە باکووری کوردستان
 داواکاری گشنی تورکیا خوازیاری داخستنی



بی سه۹۲۸۲ی فێوریەی ۸۲سێشەممە 
ا
 منداڵ

ی
( ÎHD) كابی مرۆڤ ی مافه ڵه كۆمه   ر به ، كۆمسیۆبی ماق

 
ا

وكردە ی پێشێلكارییه٩٣٢٩لە شاری ئامەد ڕاپۆربی ساڵ
ا
بی باكووری كوردستابی بڵ

ا
 منداڵ

ی
   به3  وە كابی ماق

 3 ست داوە دە منداڵ گیانیان له ٤٢  كه ی ڕاپۆرته گوێرە

ی دژی ژنان لە باشووری کوردستان بەردەوامە و لە رۆژابی  ی ی ۹۲۸۲ی فێوریەی  ۸۱و  ۸۱توندوتیر
ژن لە پارێزگای سلێمابی گیانیان لەدەست داوە، وا هاتۆتە ڕاگەیاندن کە ئەو شێ ژنە خۆیان   ۹زایینی دا 
 3کوشتووە

 کوردستان، داوا لە خەڵیک کوردستان دەاات، هەوڵ بدەن بۆ    لە کۆتایەدا
ی
 مرۆف

ی
کۆمەڵەی ماف

 ڕەوای خۆیان و هەر یۆرە پێشێلااریەک کە لە الیەن کۆماری ئیسالیم ئ
ی
ان لە مەڕ وەرگرتنی ماف  

ی 
 یهاان بگەیەنن  ئەوان دەکرنت، لەقاو بدەن و

ی
 خۆیان بە خەڵاات

ی
 .دەنگ

 

 کوردستان
ی
 مرۆف

ی
 کۆمەڵەی ماف
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