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ئؤفيسى طشتى
مركز ميترو للدفاع عن
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Mob :

07701523300 SUL
07701435822 SUL
07504617014 ERB
ناونيشان :
ﺷؤرش
ﺷةقامى
سليَمانى –
ِ
طةرةكى ذمارة ) ( ١٠١
ِ
كؤالَنى ذمارة ) ( ٢٩
خانووى ذمارة ) ( ١١

العنوان.:
سليمانية – ﺷارع
ﺷورش)(١٠١
محلة )(٢٩
بناية رقم )(١١

سهنتهری ميترۆ بۆ داكۆكيكردن له رۆژنامهنوسان وهزارهﺗﯽ ناوخۆو ئاسايشﯽ گشتﯽ ھهريَمﯽ
كوردستان به خهمسارد دهزانيَت سهبارهت به يدار نهمانﯽ رۆژنامهنوسيَكء داوايان ليَدهكات
چربكهنهوه بۆ ئاﺷكراكردنﯽ دۆخﯽ ﺗهمومژاوی ئهم دۆسيهيه.
ليَكۆلينهوهكانﯽ ِ
سهنوسهری گۆڤاری ئيسرائيل-كورد ،مهولود ئافهند ،ھاوالَﺗييهكﯽ كوردی كوردستانﯽ ئيَرانه،
ھاوريَيهكﯽ خۆيدا روو لهﺷاری سليَمانﯽ دهكاتو لهھهمان رۆژ،
رۆژی ٨ی حوزهيران لهگهڵ
ِ
ھاوريَيهی جيادهبيَتهوه بهبيانوی ئهوهی
لهبهردهم ماكسﯽ مۆڵ لهسهرچناری ﺷاری سليَمانﯽ لهو
ِ
ئيشﯽ ھهيهو دواﺗر ﺗهلهفونهكهی دادهخريَت.
كاﺗژميَر ٦:٣٠ی بهرهبهيانﯽ رۆژی دواﺗر ناوبراو مۆبايلهكهی دهكريَتهوهو لهاليهن
ھاوپيشهكانيهوه لهھهمان دهزگا ،بهﺗهلهفون قسهی لهگهڵ دهكريَتو لهوهاڵمدا پيَيان رادهگهيهنيَت
"ﺷهحنم پيَنهمابو ،دواﺗر ﺗهلهفونتان بۆ دهكهمو پيَتان دهڵيَم لهكويَبومو روداوهكانتان بۆ
ی مۆبايلﯽ مهولود ئافهند
روندهكهمهوه ،بهاڵم من سهالمهﺗم" .دوای ئهم پهيوهنديه ،سهرلهنو َ
دادهخريَتهوه.
بهپيَﯽ ليَدوانﯽ بهرپرسﯽ پهيوهنديهكانﯽ ئيسرائيل-كورد ،ﺷيَرزاد عومهر ،بۆئاويَنهنيوز
ی مۆبايلﯽ مهولود كرايهوهو خۆم ھهوڵم دا قسهی لهگهڵ بكهم،
"رۆژی ١٢ی مانگ سهرلهنو َ
بهاڵم كهس وهاڵمﯽ زهنگهكهمﯽ نهدايهوهو دواﺗر ﺗهلهفونهكهی داخرايهوه".
ھاوريَيهكﯽ ﺗری ئافهند كه نهيويست ناوی باڵوبكريَتهوه،بۆ ھهمان ﺷويَن دهڵيَت"ئافرهﺗيَك
بهاڵم
ِ
بهزمانﯽ فارسﯽ وهاڵمﯽ ﺗهلهفونهكهی دايهوهو ﺗهنھا بهڵ َﯽ فهرموی وتو دواﺗر ﺗهلهفونهكه
داخرايهوه".
لهو رۆژهوه ﺗاكو ئيَستا ،نهمۆبايلهكهی سهرنوسهری ئيسرائيل-كورد نهكراوهﺗهوهو نهخۆﺷﯽ
دياره لهكويَيهو چﯽ بهسهر ھاﺗوه.له ِرۆژی سيَھهمﯽ ديارنهمانﯽ مهولود ئافهند دا ،سهرۆكﯽ
پيَشوی دهزگای
ئيسرائيل كورد ،داوود باغستانﯽ كه ئيَستا لهواڵﺗﯽ ﺗوركيا نيشتهجيَيه ،لهباڵوكراوهيهكيدا
ديارنهمانﯽ ناوبراوی ئاﺷكراكرد.
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باغستانﯽ بهئاﺷكرا ئاسايشﯽ سليَمانﯽو دهزگای ئيتيﻼعاﺗﯽ ئيَرانﯽ "ﺗۆمهﺗباركرد بهرفاندن"ی
ئافهند ،بهاڵم دواﺗر ئهم ھهواڵه لهاليهن بهرپرسﯽ پهيوهونديهكانﯽ ئيسرائيل-كوردهوه
بهدرۆخرايهوه ،گوايه ئافهند لهسهفهردايهو چهند رۆژيَكﯽ ﺗر دهگه ِريَتهوه.
بهرپرسﯽ پهيوهنديهكانﯽ ئيسرائيل-كورد كه پيَشتر وﺗبوی مهولود ئافهند چوه بۆ سهفهر ،دواﺗر
پاش  ١٣رۆژ له ديارنهمانﯽ مولود ،به ئاويَنه نيوزی راگهياندووه "من كاﺗيَك وﺗم چوه بۆ
سهفهرو سهالمهﺗه ،چونكه خۆم قسهم لهگهڵ كرد ،بهاڵم ئيَستا دوای ئهوهی  ١٣رۆژه
بيَسۆراخه ،گومانمان ال دروست بوهو پيَويسته اليهنه ئهمنيهكان بهدوايدا بگه ِريَن"
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سهنتهری پاريَزگاری ياسايﯽ له رۆژنامهنوسان كهبهھاوكای ريَكخراوی  DHRDسهنتهری
ميترۆ كاردهكاتء ريَكخراوی ميديای نيَودهوڵهﺗﯽ  IMSپاڵپشتﯽ دهكات ئاگاداری دادگای
ليَكۆلينهوهو پۆليسﯽ كرد له ديارنهمانﯽ ئهو رۆژنامهنوسه.
محمد معروف به ميترۆی وت" بهدواداچون بۆ ئهو كهيسه دهكهين له ريَگهی دادگای
ليَكۆڵينهوهو پۆليس"
سهنتهری ميترۆ بۆ داكۆكيكردن له رۆژنامهنوسان له ريَگهی بهياننامهو ليَدوانهكانﯽ پيَشويدا
سهبارهت به كهيسﯽ ديارنهمانﯽ سهرنوسهری دهزگای ئيسرائيل -كورد  ،بهردهوام داوای
كردووه "ئاﺷكراكردنﯽ چارهنوسﯽ مولود ئافهند ئهركﯽ وهزارهﺗﯽ ناوخۆو دهزگا ئهمنيَكانيَتﯽ"
ی وهزارهﺗﯽ
سهنتهری ميترۆ رايدهگهيهنيَت پاش نزيكهی مانگيَك له ديارنهمانﯽ ئافهند جار َ
ناوخۆء ئاسايشﯽ گشتﯽ ھهريَمﯽ كوردستان بيَدهنگنء دامهزراوهكانﯽ ﺗری ئاسايشﯽ ھهريَم
ليَدوان به رۆژنامهنوسان نادهنء ليَكۆلينهوهی سهرهﺗايش له روداوهكه ديار نييه يان ئاﺷكرا نيه.
ميترۆ داوا دهكات "وهزارهﺗﯽ ناوخۆو ئاسايشﯽ گشتﯽ ھهريَمﯽ كوردستان لهبری خهمساردی
چربكهنهوه بۆ
بهرامبهر چارهنوسﯽ ھاوالَﺗييهكﯽ دانيشتوی ئهم ھهريَمه ليَكۆڵينهوهكانيان ِ
ئاﺷكراكردنﯽ دۆخﯽ ﺗهمومژاوی ئهم دۆسيهيه"
مهولود ئافهند ساڵﯽ  ١٩٨٤له ﺷاری مھابادی كوردستانﯽ رۆژھهاڵت له دايك بووه .لهساڵﯽ
 ٢٠٠٣وه لهھهوليَر نيشتهجيَبوه .بهر لهوهی ببيَته رۆژنامهنوس ،ماوهی نزيكهی  ٣ساڵ
گهريﻼی پژاك بوهو دواﺗر لهچهند رۆژنامهيهك كاری كردوه ﺗا دواجار بوه به سهرنوسهری
گۆڤاری ئيسرائيل-كورد كه گۆڤاريَكﯽ ﺗايبهﺗه لهبايهخدان بهپهيوهنديهكانﯽ نيَوان ھهريَمﯽ
كوردستانو ئيسرائيلو ئهو كورده جوولهكانهی كاﺗﯽ خۆی لهھهريَمﯽ كوردستانهوه رويان
لهئيسرائيل كردوه.
سهنتهرى ميترۆ بۆ داكۆكيﯽ له مافى رۆژنامهنوسان ِريَكخراويَكى ناحكوميﯽ قازانج نهويستهو
له ساڵى  ٢٠٠٩دا دامهزراوه بۆ داكۆكيكردن له ئازادى رۆژنامهنوسى لهھهريَمى كوردستان
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ﺗا كۆﺗايﯽ ساڵﯽ  ٢٠١٠له اليهن پهيمانگای رۆژنامهوانﯽ جهنگء ئاﺷتﯽ IWPRوه پاڵپشتﯽ

كراوه .سهنتهرى ميترۆ بهھاوبهﺷى لهگهڵ روانگهى ئازادييه رۆژنامهنامهوانييهكانى عيَراقﯽ
) (JFOكاردهكات كه ئۆفيسى سهرهكى له ﺷارى بهغدايه.
)كۆﺗايﯽ(
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