2015

براکوژینامە – وەشانی 2
لیستی ئەو کەسانەیە کە لە شەڕی
براکوژیدا بوونەتە قوربانی و ماڵپەڕی
کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
11-01-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی لیستی ئەو کەسانەیە کە لە شەڕی براکوژیدا بوونەتە
قوربانی و ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندیی ئەلفوبێی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپێی توانا و دەستکەوتنی زانیاری ،پێناسیان نووسراوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت
خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەکی تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ تۆمارەکاندا
دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا،
بابەتەکان هەندێکجار گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشتر دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر ،بۆ
ئەوەی لە دوا ڤێرشنی ئەو تۆمارە ئاگاداربیت ،کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا
بیکەرەوە.
لە کۆتایی هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکێن دکرێت ،یەکسەر
دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەتی ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان هەندێک
بابەت فایلی پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێرەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە ماڵپەڕی
کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبینی :وەشانی یەکەمی ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە بەرنامەیەکی کۆمپیوتەریی تایبەت بە دەزگای کوردیپێدیاوە
ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێکی تر بخەینە
بەردەستی ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
11-01-2015
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دەربارەی کوردیپێدیا
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە
پاشەڕۆژدا ببێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :کێ ،کێیە؟! و کوێ،
کوێیە؟! و چی ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەکی لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی
لێکدراوی گریکیی ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسین یان زانینی یاخود زانیاریی
گشتی دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانین یاخود زانیاریی کوردی بدات.
سەرچاوەکانی کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکانی ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە
پۆلەکانی کوردیپێدیادا چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵی گۆڕینی رێنووسە هەڵەکانی دەدرێت و
بەشێوەیەکی دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی دەستکاریی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکرێت .هەر
بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگیرێت ،وەک ئەمانەتێکی زانستی ناوی ماڵپەڕەکە لە لیستی
سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانانی کوردیپێدیا بۆماندەنێرن و لەڕێی فۆڕمی تۆمارکردنی بابەتێکەوە
ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە
سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیستی سەرچاوەکانی کوردیپێدیادا ببێت
با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەستن بە ژیان و کارنامەی ئەو کەسانەی
کە دەخوازن وەک بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لە دوو توێی باڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و
پۆلێنی دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی
نووسینەوەی بیۆگرافیی کەسێک ،شوێنێک ،رێکخراوێک ،باڵوکراوەیەک یان هەر شتێکی تری
پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پۆلی رێکەوت و رووداو لە داتابەیسی هاوڕێنامەوە وەرگیراوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە بۆ
مێژووى کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی
سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانى – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیی بە کوردستان و
کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێڕوانینەوە هەندێکجار
ژیان و کارنامەی کەسێکی ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان کوردناسە و خاوەنی باسێکە لەسەر کورد
یان کوردستانییەکی ناکورده ،یاخود پەیوەندیی بەڕووداوێکی کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەکی بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێکی ترەوە نییە ،پڕۆژەیەکی سەربەخۆیە و
ئەرکێکی تایبەتیی رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێرەدا ببێت ،ئەوا
کوردیپێدیای لێ ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێکی بازرگانی
بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگێڕانی ساڵە کۆچی و هەتاوییەکان بۆ ساڵی
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زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای لەسەر
بنووسرێت.
ماڵپەڕ و داتابەیسی کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ API
ئامادەکراوە کە بەشێکی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێرڤەری
جوودا بەکئەپی داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێرشێکی هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێرا و
گووگڵ کرۆم بەتەواوەتی تێست کراوە و بەبێ کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو ئەوا
ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە
رێکراوێکی فەڕمی و لە هەولێر لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بانکی زانیاریی نەتەوەیی کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکارانی کوردیپێدیا:

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

ئاراز کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070721531558363
لەساڵی  1975لەشاری هەڵەبجە لەدایکبووە ،باوکی شەهیدی سەنگەرە و
واریسی چوار شەهیدی کیمیابارانی هەڵەبجەیە و بەنرخترین تەمەنی
الوێتی خۆی ( 23تا  )29ساڵی لە زیندانەکانی دەزگای پاراستنی پارتیدا
بەسەربردووە لەژێر ئەشکەنجەیەکی قورسدا.
نێوبراو دوای سێ ساڵ لە رزگارکردنی هێرۆخان لەگەرمەی شەڕی ناوخۆداو
لە 31ئابدا لەشاری هەولێر ،دەکەویتە چنگی دەزگای پاراستنی پارتیو بەهۆی
ئەشکەنجەی توندەوە لەوەچەخستنی دەخەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەڵەبجە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

ئازاد خدر ئەحمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912759
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3 :

ئازاد فازیل محەمەد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012793
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4 :

ئازاد کەریم سەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050820552057570
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5 :

ئاسۆس عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660308
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

ئاشور عەبدوڵاڵ جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912769
ئاکرێ
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

ئاکۆ محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812736
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پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

ئومێد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042322290464612
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

ئومێد نکبین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058013
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە10 :

ئیبراهیم بەهرام عوسمان سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012781
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11 :

ئیبراهیم دیلگین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050820021457564
رۆژی  1983-05-02لە قەندیل لە شەڕێکدا لەگەڵ یەکێتی کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :

ئیبراهیم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058015
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

ئیسماعیل وەرتێ  -سمایل وەرتێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20090108090438993
·ساڵی  1976بۆتەپێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتییەکانی شۆرشی نوێ لە
دەشتی هەولێر .
· 1978فەرماندەی مەفرەزە بووە لە هەرێمی 14ی ئاکۆ .
· 1984فەرماندە تیپی  73هەڵەموند بووە .پاشان بۆ ماوەیەک گواستراوەتەوە
بۆ تیپی 19ی کۆ رەک .
·لە  1986وە فەرماندەی تیپی مەڵبەندی سێ بوە تا دوای ئەنفالەکان و
رۆیشتن بۆ ئێران ،یەکێک بوە لە سەرتیپە سەرکەوتووەکانی داستانی رزگاری
و لەالیە (مام جەالل) ەوە خەاڵتی رێزلێنانی پێبەخشراوە .
·ساڵی  1990بە ئاگاداری سەرکردایەتی یەکێتی و سەرپەرشتی
راستەوخۆی (حسن کوێستانی) بۆ ماوەی شەشە مانگ دا بڕاوە.
·ساڵی  1991یەکیک بووە لە و فەرماندانە کە لە الیەن بەرەی کوردستانیەوە
راسپێردراوە تا سەرپەرشتی راپەڕین بکەن لە رانیە پاشانیش شەقاڵوە و
هەولێر تا کەرکوک .
·دوای راپەڕین فەرماندەی بە تالیۆنی 34ی هەڵەموند بووە .دواتر فەرماندەی
هێزی 37ی کارۆخ بووە .لە ساڵی  1993کراوە بە فەرماندەی هێزەکانی سنور
لە حکومەتی هەرێم .
·لە دەستپێکی شەڕی ناوخۆ لە  1994/5/2لە قەاڵدزێ کوژرا.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

ئەبوبەکر مەمەند پیرۆت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812714
رانیه
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

ئەحمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012808
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بێسەروشوێن
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە16 :

ئەحمەد فایەق رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912767
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

ئەحمەد قادر مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782535
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

ئەنور عومەر عەبدوڵاڵول
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912740
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

باوەدین ئیبراهیم قادر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912770
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

بژار سەعید گورون رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912755
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

بورهان مامە بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812725
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:

23

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە22 :

بەختیار سدیق رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812730
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

بەختیار سوار شێروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083112033271011
رۆژی  1996-08-31لەالیەن پارتییەوە بێسەروشوێنکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە24 :

بەختیار سوارە محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812733
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

بەختیار عەلی فەحتوڵاڵ  -بەختیار بازیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712706
گوندی هاڵە
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :
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بەرقی محەمەد سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012782
دهۆک
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

بەهزاد محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005882539
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە28 :

تاریق محەمەد مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012797
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

تاریق نوری حەمەد شێخ مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012785
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

تاهیر سدیق محەمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812713
رەواندز
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە31 :

تەحسین حسێن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912764
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

تەحسین وسوو کاوانی  -تەحسین کاوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903040816391531
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ساڵی  1951لەگوندی کاوانیان-ی بناری سەفین لەدایک بووە .ساڵی 1967
بنەماڵەکەیان لە سلێمانی نیشتەچی بووە .ساڵی  1973پەیوەندیکردووە بە
(کۆمەڵەی مارکسی لینینی)یەوە .ساڵی  1974لەشۆرشی ئەیلولدا
بەشداریی کردووە .دوای شکستی شۆرش بۆ شاری (کەربەال)
دوورخراوەتەوە .ساڵی  1976پێوەندیی کردۆتەوە بەکۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستانەوە و لەریزەکانی (ی.ن.ک) دا چاالکی هەمەجۆری ئەنجامداوە،
ساڵی  1980کراوە بەئەندامی کۆمیتەی سەربازی لەشاری هەولێر .رۆژی
 1981/3/23سێ لە هـاوڕێیانی کە بریتی بوون لە (کەریم رەسوڵ قادر و
تەها فەقێ یوسف)و هەڤاڵێکی تریان دەسگیردەکرێن و تەحسینیش
روویکردۆتە شاخ .دوای بەشداریکردن لەیەکەم کۆنفرانسی کۆمەڵە دا چۆتە
خۆشناوەتی و پاشان تیپی 83ی هەورێ و فەرماندەی کەرتی
پێسپێردراوە.لەژیانی پێشمەرگایەتیشدا چەندین پلەی جۆراوجۆری
پێسپێردراوە وەک :جێگری فەرماندەی تیپی 83ی هەورێ لەساڵی 1983و
فەرماندەی تیپی 91ی سەفین لە 1985و فەرماندەی تیپی 85ی بەرانەتی لە
1986و لەساڵی  1989بۆتە فەرماندەی تیپی 86ی دەشتی هەولێرو لەساڵی
 1991جێگری فەرماندەی لەشکری دووی هەولێر و لەساڵی  1992بەرپرسی
هەواڵگری بووە لەسەرکردایەتی ناوچەی هەولێر و لە  1994قایمقامی
شەقاڵوە بووە .لەئەیلولی 1995دا کراوە بەفەرماندەی لەشکری 9ی کۆیە و
 1996دا ئەندامی فەرماندەیی دووی هەولێر بووە .لەداستانی  13رۆژەی
سماقوڵی -سوسێ-دا ،لە  1987/9/11دا نەوزاد کاوانی برای ژیانی بە
کوردستان بەخشیوە .وەک دوا وەفاداری لەرۆژی  1997/11/9دا لەگردی
(جاسوسان) لەگەڵ هەڤااڵن (هاوار رەمزی هیرانی و بورهان حەمید
کەرکوکی) ،بە خاکی کوردستان سپێردراونەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

تەلعەت ئیبراهیم محەمەد عەبدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912742
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە34 :

جاسم عیسا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012784
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

جەبار نادر حەمەد سەلیم مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812721
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە36 :

جەزا محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812728
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

جەعفەر سمۆ محەمەد یوسف شیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012804
دهۆک
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:

31

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە38 :

جەالل حاجی حسێن  -جەاللی حسە کەلۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080919054560609
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە39 :

جەاللی حەمەی محە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010110933289936
سەرتیپی تیپی 47ی پیرەمەگرونی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

جەمال حەمەدەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072209245760481
مافناس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
مافناس
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

جەمالی حەالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322195586867
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە42 :

جەمالی عەلی باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119134243410
ساڵی  1945لەشاری سلێمانی لەدایکبووه.
ساڵی  1952چۆتە بەرخوێندن ،ساڵی  1959پەیوەندیکردووە بەبزوتنەوەی
رزگاریخوازی گەلی کوردستانەوە.
ساڵی  1960چۆتە ناو ریزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان ،ساڵی 1962
سەنگەری شاری گواستۆتەوە بۆ شاخ.
لەکۆتایی ساڵی 1962دا لەگەڵ هێزێکی هەڵبژاردەی ناوچەکانی سلێمانی –
کەرکوک دا نێردراوە بۆ یارمەتیدانی پێشمەرگەکانی بادینان.
ساڵی  1968لەخولێکی مفەوەزیدا وەرگیراوە و خوێندنی ئەو خولەی
بەسەرکەوتویی تەواوکردووە.
ساڵی  1975لەسەر رەزامەندی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان جارێکی تر
چۆتەوە شاخ.
لە 1976/7/19دا لەگەڵ ساالر عەزیزدا یەکەم دەستەی چەکداریی دۆڵی
جافەتیان دامەزراند و لەسەرەتای پێشمەرگایەتیدا بۆتە لێپرسراوی سەربازی
ناوچەی ماوەت.
دوای کارەساتی هەکاری لەبەر ئازایەتی و لێهاتوویی خۆی لەالیەن
سەرکردایەتییەوە کراوەت ەفەرماندەی هەرێمی چواری یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان.
رۆژی  1981/8/20لەگەڵ کۆمەڵێک پێشمەرگەی تردا لەگوندی سێکانیان-ی
سورداش لە شەڕی براکوژیدا شەهید کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە43 :

جەواد رەشید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812720
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە44 :

جەودەت ئەنوەر عومەر عەبد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912762
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە45 :

جەوهەر شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012807
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

حاتەم ئیسماعیل مەولود  -حاتم هەروتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712705
خەلیفان
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

حاتەم عەبدوڵاڵ عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812723
حریر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

حاجی عەبدولڕەحمان دەرویش ئەرەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913415413003
ل ساال 1953ز ،ل گوندێ ئە رەدنا ژ دایک بویە و خواندنا خویا سە رە تای ل گوندی ب دوماهی ئینایە،
ویا ناڤنجی ل دهوکێ ب دوماهی ئینایە ل ساال  1972ز ،ل باژێرێ قەالدزێ،د گە هیتە رێزین یە کتی
قوتابیانی کوردستان و ل ساال  1973ز ،دبیتە پێشمە رگە د گەل هێزا عبدالمهیمن بارزانی و پشتی
نەکسا ساال 1975ز ،ئاوارەی ئیرانێ دبیت و ل ئوردیگای جەهرەم ئە سفە هان ئاکنجی دبیت و ل
ساال 1979ز ،ئێکە مین شانا ئیکەتیا الوێن دیمکراتا کوردستانێ پێک د هینیت ل ئاوارەیێ ،و ل ناڤبە را
سالێن  1986– 1980ز ،چە ندین پلە بو دهێتە دان و ل ساال  1986و د کونفرانسێ ئابدا دهێتە
هەلبژاردن ب ئەندامی سکرتارییەتا قوتابیان و الوان وهە ر د وێ سالێ دا دهێتە کوردستانێ ودبیتە
پێشمە رگە و بە شداریێ د چە ندین شە را د کەت ول ساال  1991د هێتە هەلبژاردن وەک بە رپرسێ
لقی سلیمانی یێ قوتابیان و الوان و ل ساال  1996جارەکا دی دبیتە پێشمە رگە فە رماندەیا لیوا ل
سوپای نەە بو تیتە دان  0پاشی پال فە رمەنەدیا سوپا بۆ دهێتە دان ،ود شە رەکی ل کەپکێ حە مە
ئاغای ل شەڤا  25ل سەر  .1996/8/26دهێتە شە هید کرن شە هیدێ قارە مان د وارێ روشە
نبیریێ دا دەستە کێ بلند هە بو و ب دەهان بابەت ل روژناما بەالڤ کرین و هەروەسا چەندین نامیلکە
ژی چاپ کرینە شە هیدێ قارەمان بەشداری د گەلەک شەرا دا کریە مینا شە رێ سپیلک ل
ساال 1974ز’ و دیسان شە رێ دوال بالیسان و کەپکی و سەفینی و گەلەکێن دی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (حاجی عەبدولڕەحمان
دەرویش ئەرەدنی) لە22:13:37 2010-12-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە49 :

حسێن خدر محەمەد وسو حس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812729
مەسیفی شەقاڵوه
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە50 :

حسێن مەجید وەلی فەتحوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912756
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :
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حەسۆی میرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003092154593857
یەکێک بوو لە سەرکردەکانی پارتی ،لە شەڕی ناوخۆدا لە هەولێر کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :

حەسەن کوێستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215132808727
حەسەن کوێستانی کوڕی مام ئەحمەدی گەاڵڵەیە و لەبنەماڵەیەکی کورد
پەروەرو تێکۆشەر لەناوچەی باڵەکایەتی هاتۆتە ژیانەوه.
ساڵی  1969لەناو یەکێتیی قوتابیانی کوردستاندا خەباتی سیاسی و
پیشەیی دەستپێکردووە.
ساڵی  1972چۆتە ریزی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە کە ئەو کاتە
رێکخراوێکی نهێنی بوو ،پاشان بووە بەلێپرسراوی کۆمیتەی راپەرینی
کۆمەڵە ،ساڵی  1979چۆتە ریزی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوەو بووە بە
رابەری سیاسی هەرێمی (). 7
فەرماندەی چەند تیپێکی هێزی پێشمەرگەی کردووە ،دواتر فەرماندەی تیپی
12ی سۆران بووەو سەلماندی کە فەرماندەیەکی عەسکەری و رێبەرێکی
هوشیاری سیاسییە.
پاشان بووە بەلێپرسراوی عەسکەری مەڵبەندی ()3ی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان ،ساڵی  1985بوو بەئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستانو لێپرسراوی مەڵبەندی ()3ی هەولێر ،پاش جەنگی
کیمیایی دژی گەلەکەمانو دوای هێرشەکانی ئەنفال شەهید حەسەن
کوێستانی لەو هەلومەرجە سەختەدا ،لەمانگی ئابی  1988سەرکردایەتی
مەفرەزە پارتیزانەکانی ناوچەکانی مەڵبەندی ()3ی کردو جارێکی تر
سەنگەرەکانی ئاوەدانکردەوە تا لەدەمی راپەرین دا بەشدارییەکی گەورەو
کاریگەری کرد لە رزگارکردنی چەندین شاری گەورەی وەکو شەقاڵوەو
مەسیفو هەولێرو کەرکوک ،بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانی راپەرینیش رۆڵێکی
یەکجار گەورەی بینی لە نەبەردەکانی (کۆڕێ)دا ،لەپاش هەڵبژاردن بوو
بەئەندامی پارلەمانی کوردستان.
لە هاوینی  1992دا بوو بە لێپرسراوی مەڵبەندی بادینان ،پەرۆشی راگرتنی
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شەڕی ناوخۆ بوو ،کەچی بەداخەوە رۆژی 1994 /5 /17و لەکاتێکدا هەوڵی
راگرتنی شەڕو ئاساییکردنەوەی بارودۆخی هەرێمی کوردستانی ئەدا ،خۆی
و شەش کەسی تری کەوتنە ناو بۆسەیەکەوە و هەموویان کوژران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :

حەوێز حەسەن ریشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660305
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە54 :

حەیدەر قادر یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012789
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە55 :

خالید سوارە محەمەد ئەمین شیروانی سیبیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012799
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە56 :

خاڵە حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051120141978593
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

خدر رەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782533
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە58 :

خدر کۆساری
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091705112011
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خەڵکی پشدەر بووە .لە  1993لە تەمەنی  25ساڵی کوژراوه .توانایەیکی
بەرزی هەبووە لە زمانی کوردی و بەتایبەتی قەسیدەکانی شایەتی هەست
ناسکی و بااڵدەستی کۆسارین لە وێنەی شیعری و هونەرەکانی رەوانبیژی.
شیعرەکانی مۆرکێکی تایبەتی خۆیان هەیە کە سەرەڕای تیروانینی جوانی
بۆ سروشت و جوانی و مرۆڤ جوامیری بااڵدەستی بەسەر زمان و یاریکردن
بە وشە هەڵقواڵنێکی رەوانی هەستی پاکن .کۆساری توانایێکی
سەرسوڕهێنەری هەبوو لە ئیلقای شیعر و جۆش و خرۆشی ئەخستە ناو
هەموو گوێگرانی لەهەر کوێیەک شیعری خوێندبێتەوە .دیوانێکی هەیە کە
دوای خۆی چاپکراوە .لە قە سیدەکانی "مانگ گیران"" ،قەڵەمی راستگۆ"،
"پرسە".
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
ئیسالمی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رانیە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە59 :

خدر یاسین خەتاب باز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012794
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە60 :

خورشید ئیبراهیم قادر لوتفی خورشید گراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712697
هەولێر /بەستۆرە
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە61 :

خەلیل میران قادر سوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912760
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە62 :

خەلیل نادر حەمە سەلیم خەلیل مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812722
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە63 :

دڵدار تۆفیق مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912771
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

دڵزار حوسین عەلیەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062522450260338
شەهیدی فەرماندە لەدایکبووی شاری کۆیەیە .لە ساڵی  1981بوو بە
فەرماندەی قوەی هەیبەسلطان لە ریزی حیزبی سۆسیالیستی کوردستان
لە دەڤەری شاری کۆیە و خۆشناوەتی و دەشتی بیتوێن ،شەهید دەیان
داستانی دلێرانەی لە دژی داگیرکەرانی کوردستان تۆمار کرد بەاڵم مەخابن
لە  1983-05-12لە سماقوڵی گرتک بەدەستی هێزەکانی یەکیەتی
نیشتیمانی کوردستان شەهید کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کۆیە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە65 :

رابەر عەبدوڵاڵ رەسوڵ رابەر چۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812712
قەزای چۆمان
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

رزگار محەمەد عەبدوڵاڵ  -رزگاری سجن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112613344473947
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە67 :

رزگار وەسمان خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782532
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە68 :

رۆستەم سەلیم قادر رەسوڵ بورهان نۆپل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712700
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە69 :

رێباز جەوهەر شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812727
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

رێبوار حەسەن ئیبراهیم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912772
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە71 :

رەحمان عەلی حسێن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912765
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە72 :

رەفیق ئەحمەد خورشید عەلی رەفیق ئاژگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812719
هەولێر
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پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە73 :

رەمەزان ئەحمەد حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051536511554
ناسراو بە ئاکۆ سوور  ،ساڵی  1965لەگوندی شەوگێر-ی بناری کەرکوک هاتۆتە دنیاوە و لەتەمەنی 15
ساڵی پەیوەندیی بەڕێکخستنەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستانەوە کردووە و لەتەمەنی 16
ساڵیدا کاری رێکخستن و پێشمەرگایەتی بەیەکەوە گرێداوە و لەساڵی  1981لەهەرێمی دووی
چەمی رێزان دەبێتە پێشمەرگە.
قۆناغەکانی پێشمەرگایەتی پلە بەپلە بڕیوە ،لەفەرماندەی مەفرەزە و کەرت و جێگر تیپ و سەرتیپ و
بەتالیۆن و فەرماندەی هێز و دوای راپەڕینیش و لەگەڵ دامەزراندنی سوپای یەکگرتووی کوردستان بووە
بەفەرماندەی فەوجی دووی پاراستنی کەرکوک بەپلەی موقەدەم و دواتر جێگری لیوای تایبەتی
کەرکوک بووە.بەرلەوەش و لەدوای ئەنفالەکان ئەرکی لێپرسراوێتی پارتیزانەکانی کەرکوک و رەتڵی 9ی
سورداشی پێسپێردراوە ،مەدالیای زێرینی پارتیزانەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانی
پێبەخشراوە.
لەزۆربەی ناوچەکانی کوردستان پێشمەرگایەتی کردووە ،وەک (کەرکوک ،دەشتی هەولێر ،ناوچەی
سورداش ،ئاسۆس ،پیرەمەگرون ،گەرمیان و بادینان و کوردستانی رۆژهەالت و تاد) لەزۆربەی
داستانەی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بەشداریکردووە وەک (داستانی نەبیاوا ،کەرکوک،
شیوەسوور ،تورکی ،داستانی رزگاری ،دۆڵی جافایەتی ،دابان هەالج… تاد).
لەژیانی پێشمەرگایەتیدا  6جار برینداربووە .لەراپەڕینی 1990دا بەشدار بووە و شەوی 1994/12/25\24
لە چیای سەفین-دا گیانی سپاردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کەرکوک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە74 :

زوبێر ئەحمەد تۆفیق ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912773
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە75 :

سالم جەوهەر مەجید حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012795
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە76 :

سامان عەلی ئەحمەد خدر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812709
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

ساڵح حەسەن شەریف حەسەن ساڵح بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012805
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە78 :

ستار ئەحمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012783
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :

سلێمان ریحان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012810
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە80 :

سوارو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042511431956915
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە81 :

سوارە شۆرۆ خدر کاکەحەمە مام سوارە سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812708
هەریر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە82 :

سوارە محەمەد ئەمین  -سوارە شیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012800
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

سوارە میرزا رەسوڵ رۆستەم حاجی سوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712702
رانیە
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

سەباح سەعدۆ هێرۆ سەباح سەروکانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012806
دهۆک
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە85 :

سەردار عومەر جیهانگیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912763
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە86 :

سەعدی ئەسعەد شێتنە شیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012801
هەولێر
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پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

سەعید کرمزتۆپراک  -دکتۆر شڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031249312267
چاالکی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

سەالم قادر ئەحمەد ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012796
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە89 :

سەیفەدین ئەحمد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812737
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە90 :

سەیوان عەلی  -سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071508019862
لە  1971لە سلێمانی لە دایک بووە و لە ساڵی  1997بەشداری تێکۆشانی ئازادی بوو و لە
 1997/10/14لە دەرگەڵە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە91 :

شاهین رەزا بارام سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912761
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

شیروان عەبدولڕەحمان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660304
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە93 :

شیمال سابیر تەها عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012798
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە94 :

شێخ تارق نوری محەمەد شێخ تارق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712695
بەکرەجۆ
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە95 :

شێخ عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058011
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە96 :

شێرزاد رەحمان عەوڵاڵ قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812735
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە .خەڵکی رانیەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە97 :
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عوبێد میرزا ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812732
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە98 :

عوسمان رەسوڵ بابەکر پیرۆت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812718
رانیه
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

عوسمان سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012809
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پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە100 :

عوسمان محەمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012790
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە101 :

عوسمان مەجید نەمەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912210803273017
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لەساڵی  1956لە گوندی نەمەڵ لە بناری شارەزوری کۆڕی خەبات چاوی
بەدنیا هەڵهێناوە.
لە ساڵی  1978پەیوەندی بە ریزەکانی (کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان)
ەوە کردووە.
لەدوای ئەنفال تێکۆشەرێکی ئازاو چاونەترس بووە ،نازناوی (نەبەز) ی
هەڵگرتوە.
لە مانگی  1988/11دا لەتیپی ژمارە ( )3ی سوپای رزگاری کوردستان
(سرک) بووە بە پێشمەرگە لەبەر ئازایەتیی و جەربەزەیی کراوە بە جێگری
تیپ.
لە چەندین چاالکی و کاری رێکخراوەییدا رۆڵی بەرچاوی هەبووە.
لە گەیاندنی پێداویستیەکان بۆ پارتیزانەکانی سنوری قەرەداخ و شارەزوور
رۆڵی دیاری هەبووە ،وەک تەقەمەنی و خۆراک و دەرمان.
ساڵی  1991لە راپەڕینە جەماوەرییەکەی خەڵکی کوردستان خەمی ئەو
پاراستنی بەڵگەنامەو مومتەلەکاتەکانی دام و دەزگا سیخوڕییەکانی رژێم
بوو ،لەو رووەوە رۆڵ و جێدەستی دیاربوو.
لەژیانی پێشمەرگاییەتیدا دوو جار بەخەستی برینار کراوە.
لە ساڵی  1994کراوەتە فەرماندەی تیپ لە مەڵبەندی ( )9ی شارەزوور.
لە  31ی ئابدا فەرماندەیەکی بەورە و خۆڕاگر بوە ،لە شەڕی سەیرانبەندا
دەورێکی کاریگەر و بەرچاوی لە تێکشکاندنی هێزی هێرشبەری پارتیدا
بینیوە.
ساڵی  1999کراوەتە جێگری هێزی ( )3لە شکری شارەزوور.
دەرچووی خۆلی دوەمی فەرماندەی بوو لە کۆلیژی قەاڵچواالن.
ئەوەی شەهید عوسمانی ناسیبێت دەزانێت ناوبراو لەوەتەی هەستی بە
بوونی خۆی کردووە بۆساتێکیش خۆی لە بەرپرسیارێتی نەشاردوەتەوە و
هەردەم لە ریزی پێشەوەی خەبات و بەرخوداندا بووە.
بەداخ و پەژارەیەکی زۆرەوە لە شەوی  2000/10//5/4دا لەشەڕێکی
نەخوازراو کە بۆخۆی زۆر پێی نیگەران بوو ،شەهید دەکرێت.
سەرچاوە :عەبدول قەرەگۆلی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە102 :

عوسمانی قالە منەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111617165787815
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە103 :

عومەر حسێن ئەحمەد مستەفا عومەر مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812716
بەستۆرە
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە104 :

عومەر حسێن مەجید وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912758
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە105 :

عومەر ساڵح سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812738
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە106 :

عیزەت عەبدولسەالم حسێن ئەرەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913344313000
ل ساال 1973ز ،ل گوندێ ئە رەدنا ژ دایک بویە ،قوناغا خاندنا سە رە تای ل ئینشکێ ب دوماهی
ئینایە ،ل ساال 1987ز ،دبیتە پێشمەرگە د گەل رێکخراوا مە تین و ل ساال 1988ز ،بە رەڤ ترکیا دچیت
و ل چادرگەها ماردین ئاکنجی دبیت و ل ساال 1991ز ،دبیتە پێشمە رگە د گەل هێزا (جەهوەر میرزا ئە
رەدنی) و پاشی دهێتە ڤە گوهاستن بو دگەل لە شکەرێ تایبەتی دوو و (لقا زێرەڤانی) و پال سەر
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پەل بو دهێتە دان و ل روژا  1995 / 7/ 12ز ،ل سیالفکێ ل محوە رێ زیارەت شە هید دبیت شە
هیدی بە شداری د ڤان شەرا دا کریە ،شە رێ کەس نەزان و شاویس..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (عیزەت عەبدولسەالم
حسێن ئەرەدنی) لە22:25:10 2010-12-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە107 :

عەبدولکەریم عوسمان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912757
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە108 :

عەبدوڵاڵ حەمە ئەمین عەبدوڵاڵ  -عەبدوڵاڵ چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712703
کانی وەتمان
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە109 :

عەبدوڵاڵ خدر میرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012788
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە110 :

عەبدوڵاڵولرەحمان سەعید گەردون بەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812731
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە111 :

عەتا سەعید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111617311877962
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە112 :

عەزیز تاهیر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012779
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە113 :

عەلی بابەکر قادر بابەکر  -بەختیار شیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812734
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

عەلی حسێن کەریم سەلیم عەلی مەسیحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812710
مەسیف سەاڵحەدین
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە115 :

عەلی عەزیز حسێن عەلی دیبەگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712704
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە116 :

غازی ئاغا محەمەد خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012791
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە117 :

غازی ئیسماعیل خورشید  -غازی تۆپخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712701
بەحرکە
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە118 :

غانم تاهیر وەلی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912752
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە119 :

فاخر ئەحمەد محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912753
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە120 :

فاروق سەلیم وەسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912754
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە121 :

فوئاد محەمەد تۆفیق حەمە ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912745
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە122 :

فەتاح حسێن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012780
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە123 :

فەتاح عیسا حاجی شیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012803
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە124 :

فەتاح مەمەند شیروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012812
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە125 :

فەرحان مستەفا حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782538
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە126 :

فەرمان محەمەد شێخەاڵ فەرمان دارەبەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812724
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە127 :

فەرهاد غەفور کاکول حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912744
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە128 :

فەرهەنگ محەمەد مستۆ  -فەرهەنگ مەسیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812711
مەسیف سەاڵحەدین
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە129 :

فەیسەڵ حاجی رەزا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912751
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە130 :

فەیسەڵ عەلی رەسول
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912741
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
چۆمان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە131 :

قادر مەغدید مستەفا ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012786
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پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە132 :

قاسم محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012787
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە133 :

لوقمان حاجی عەبدولڕەحمان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912766
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە134 :

لوقمان حەمە ساڵح حەمە سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012776
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە135 :

لوقمان عەلی حسێن عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012792
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە136 :

مام ئاراس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051120061078594
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە137 :

محەمەد ئەحمەد حسێن عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912749
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە138 :

محەمەد ئەحمەد حەسەن عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912748
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە139 :

محەمەد ئەحمەد ساڵح فەقێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012778
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە140 :

محەمەد حەسەن کەریم پیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812739
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە141 :

محەمەد حەالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102213341910186
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کۆیە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە142 :

محەمەد خورشید رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912768
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە143 :

محەمەد عەلی سەعید ئەسعەد شیروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012802
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە144 :

محەمەد عەلی محەمەد حەمە عەلی قەرەچەتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012775
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە145 :

محەمەد قەرەسونگور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050820021457565
رۆژی  1983-05-02لە قەندیل لە شەڕێکدا لەگەڵ یەکێتی کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

85

بابەتی ژمارە146 :

محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058014
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە147 :

محەمەد کوێخا قادر ئاوەکەڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082814494458503
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە148 :

مرەشید سدیق مەال مرەشید کۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812717
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە149 :

موحسین محەمەد مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782537
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە150 :

موخلیس غەفور حوسەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782534
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە151 :

میرزا شەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012811
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە152 :

مەجید عەوڵاڵ مەجید مەجید عەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812707
گوندی سێوەکه
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە153 :

نوری حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181131004735
ساڵی  1941لەدایکبووە ،یەکێک بوو لە پاڵەوانەکانی جەنگی بەرەیی زۆزگ -
باڵەک ،لە ساڵی 1974دا .ساڵی  1981بەپێی زۆرینەی سەرچاوەکان لە
سلێمانی تیرۆرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە154 :

نەریمان حەمە ئەمین عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012777
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە155 :

نەریمان محەمەد داود مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912750
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە156 :

نەوزاد فەتاح قاسم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912743
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە157 :

هاشم عومەر عوسمان وەسمان  -هاشم جیهاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712696
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە158 :

هاوڕێ لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058012
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە159 :

هیوا سلێمان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782536
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە160 :

هەڵگورد عوسمان  -مام یەحیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660306
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە161 :

کاروخ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660307
ق .شەڕی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی شەڕی ناوخۆ
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە162 :

کامەران ئەحمەد حەسەن عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912746
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە163 :

کامەران مەولود عەبدولڕەحمان رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912747
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە164 :

کاوین بکر شوکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812715
هەولێر
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە165 :

کەریم سەالم  -موالزم کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201006202027094459
خەڵکی بەردە زەردی ناوچەی شارباژێڕ بووە ،لە شۆڕشی ئەیلوولدا
بەرپرسی سەربازی بووە ،پاشان بووەتە ئەندامی سەرکردایەتی پاسۆک و
ئنجا بووەتە پارتی و لە ساڵی 1995دا لە شەڕی براکوژیدا گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
سەربازی
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە166 :

کەریم عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031112030825057
راگەیاندکار ،لە جەنگی ناوخۆدا لەالیەن پارتییەوە تیرۆر و بێسەروشوێنکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە167 :

کەمال عەبدولرەحمان قادر  -بەرزان تەالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909131508452027
لەدایکبووی 1966ی شارۆچکەی دوکانی سەر بەپارێزگای سلێمانییە،
لەساڵی  1979پەیوەندی کردووە بەیەکێـتی نیشتمانی کوردستان و
بەردەوام بووە تاکو لەساڵی  1994لەشەری نێوان بزوتنەوەو یەکێتی لەالیەن
بزوتنەوەوە دەستگیردەکرێت ،پاشان رزگار دەکرێت.
سەرچاوە :سیروان حسێن  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە168 :

یوسف خالید نەجیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812726
سلێمانی
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە169 :

یوسف محەمەد مستەفا یوسف بەحرکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712699
بەحرکه
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە170 :

یەحیا مەحمود حەمە ئەمین مەاڵی مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712698
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی شەڕی ناوخۆ
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رانیە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە171 :

ئازاد ئەحمەد رەشید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411804
ژ دایک بوویێ ( )1970یە .خەلکێ گوندێ (سیارێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەئامر مەفرەزەسەرب لیژنا دهوک ڤە .ل ساال
( )1997د شەرکیدا دگەل  PKKل گەلیێ هەسناڤاکێ تێتە شەهید کرن .پلە :پ.م ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1396
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە172 :

ئازاد عەبدوڵاڵ میرە سور حمە خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611899
ژ دایک بوویێ ( )1967یە .خەلکێ گوندێ (مێشرو) یەسەرب ناحیا (گەرمک)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا ساال ( )1991دا کریەو دبیتەپ.م ئامر بەتالیون دگەل هێزا دیلیاال و بەردەوام دبیت تاکو ساال
( )1994ێ .ل ساال ( )1994ل کارەساتا نافخو شەرێ پێنچوین دگەل دوو برا و بابێ خو تێنەشەهید
کرن و دگەهنەکاروانێ نەمرا .پلە :پ.م /ئامر بەتالیون
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1496
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە173 :

ئازاد محەمەد موسا بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611900
ژ دایک بوویێ ( )1976یە .خەلکێ گوندێ (دەرگەال شێخا) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى
د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەپ.م سەرب سوپایێ  1لیوا خالد سلێمان
ڤەو بەردەوام دبیت ( )1998ێ .ل ساال ( )1998ب هەوکا رامالینا  PKKل گوندێ هەسنبیرکا تێتە
شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م ئامر فسیل
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1497
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە174 :

ئیبراهیم ئیبراهیم ئەحمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611880
ژ دایک بوویێ ( )1954یە .خەلکێ گوندێ (سگێرێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1980دگەل رێکخراوا (عەبدولڕەحمان حمدى) و پاشى دچیتەرێکخراوا
سید برهان تاکو ساال  1995و د گەلەک چەلنگیدا ل دەڤەرا ئامێدیێ پشکدارى کریەو پاشى
دچیتەدگەل رێکخراوا هەلو یا (محەمەد محەسەن) تاکو ساال ( )1988و ل ئەنفالێن رەش دەربەدەرى
سنورێ ئیرانێ دبیت و لساال ( )1991چەکێ خو هەلدگریت بەرف کوردستانێ تێن و پشکداریێ د
سەرهلدانا پیروزدا دکەن و پاشى دبیت سەرباز دگەل لیوا  43و پاشى دچیتەلیوا تایبەتا دوو و پال ئامر
فسیل وەردگریت و بەردەوام دبیت لسەر ئەرکێ خو تاکو ساال ( )1995ێ .ل ساال ( )1995ل کارەساتا
نافخو د شەرێ محیورێ زیارت تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فسیل
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1476
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :
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ئیبراهیم تەمەر ئەقمور عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211753
ژ دایک بوویێ ( )1971یە .خەلکێ گوندێ (مێرگێ) یەسەرب ناحیا (جزیرێ ل کوردستانا تورکیا)ڤە .ل
ساال ( )1997گەهشتیەناڤ رێزێت پارتى و بویەپ.م دگەل هێزا تایبەتا زاویتە .
ل ساال ( )2003ل لبنانێ هاتیەگرتن بدەستێت  PKKو تێتە شەهید کرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1344
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە176 :

ئیبراهیم حەسەن ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311784
ژ دایک بوویێ ( )1917یە .خەلکێ گوندێ (مارونسێ) یە .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ()1991
ێ دا کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل شەهید حسین مارونسى و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1992ێ.
ل ساال ( )1992د شەرکیدا دژى جەکدارێن ب.ک.ک ل دەڤەرا زاخو بریندار دبیت و ب ئەگەرێ برینا وى
یا گران ل نەخوشخانا ئازادى ل دهوکێ دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1375
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە177 :

ئیبراهیم خەلیل ئیبراهیم عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611882
ژ دایک بوویێ ( )1935یە .خەلکێ گوندێ (ئاکرێ) یەسەرب ناحیا (ئاکرێ)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1962ێ .بەشدارى د سەرهلدانا بوهارا ساال ( )1991ێ کریەو
دبیتەپ.م دگەل تحسین عبدالوهاب .ل ساال ( )1994ل کارەساتا نافخو ل هاڤینگەها سالح الدین تێتە
شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1478
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە178 :

ئیبراهیم شمسەدین حسێن سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611884
ژ دایک بوویێ ( )1975یە .
خەلکێ گوندێ (زێوکا عەبوى) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
بەشدارى د سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991دا کریە و دبیتە پ.م دگەل نەجمەدین زێوکى تاکو ساال
( )1995ێ .
ل ساال ( )1995ل کارەساتا نافخو شەرێ کەسنەزان تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1480
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە179 :

ئیبراهیم عەزۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301315462157
لە پێشمەرگە سەرەتاییەکانی یەکێتی بوو و لە کارەساتی هەکاریدا
شەهیدکرا.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە180 :

ئیدریس ئیبراهیم حسێن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311799
ژ دایک بوویێ ( )1966یە .خەلکێ گوندێ (گرێ پانێ) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال () ێ .بەشدارى د سەرهلدانا پیروزا مللـەتێ کوردا کریەلساال ()1991
و لساال ( )1995دبیتەپ.م دگەل سوپایێ 1لیوا  15و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ێ .ل ساال
( )1997دشەرکیدا دگەل  PKKل دەڤەرا شەرانش رەبیا سەقەر تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1391
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە181 :

ئیدریس ئیسماعیل محەمەد تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011698
ژ دایک بوویێ ( )1968یە .
خەلکێ گوندێ (سێمێل) یە سەرب ناحیا (سێمێل)ڤە .
رێکخستیێ پارتى بویە لساال ( )1995دگەل ئێکەتیا قوتابى و الوێن کوردستانێ لقێ هەولێر و
پەیامنێرێ دەزگاى گوالن بویە .
ل ساال ( )1995ل دیگەلە دەمێ ب کارەکێ راگەهاندنێ بو دەزگاى گوالن رابوى ب پیالنەکا (ینک) تێتە
شەهید کرن .
پلە  :ئەندامێ ئێکەتیا قوتابیێن کوردستانێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1259
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە182 :

ئیدریس قادر عەبدوڵاڵ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311801
ژ دایک بوویێ ( )1972یە .خەلکێ گوندێ (بێسفکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو لساال ( )1994بویەپ.م دگەل لیوا( )14یا بەرەڤان
دێرگژنیکى و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ێ .ل ساال ( )1997د شەرکیدا ل سەرێ ئامێدیێ دژى
ب.ک.ک تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1393
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە183 :

ئیسالم ئیبراهیم شەریف بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711904
ژ دایک بوویێ ( )1961یە .خەلکێ گوندێ (دولبێ) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە .بەشدارى د شورەشا
گوالنێدا کریەل ساال ( )1987-1981ێ سەرب لیژنا ناوچا دهوک ڤە .ل ساال ( )1991بەشدارى د
سەرهلدانا بیروز دا کریەو پاشى بویەپ.م دگەل زێرەڤانیا نافخو و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1998ێ.
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ پەقینا تى ئێن تى کو ژالیێ جەکدارێن  PKKڤەهاتبو دانان ل گوندێ کەال
شێخو بریندار دبیت و دمینیتەلبن چارەسەریێ تاکو ساال ( )1999دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فەوج
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1501
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
قوربانیی مین
پیاوان
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شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە184 :

ئیسماعیل حسێن ساڵح دەرباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711906
ژ دایک بوویێ ( )1973یە .خەلکێ گوندێ (مشارا) یەسەرب ناحیا (باتێل)ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا
بیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەپ.م سەرب سوپایێ 1ڤەدگەل فوجا  9لیوا  15تاکو ساال
( .)1995ل ساال ( )1995د شەرکیدا دژى  PKKل بێکوڤا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1503
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە185 :

ئیسماعیل عوسمان مەحمود حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711910
ژ دایک بوویێ ( )1953یە .خەلکێ گوندێ (ملبرکێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1970ێ سەرب هێزا شێخان ڤە .بەشدارى د شورەشا
گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1982ێ وەک بەرگرى مللى دگەل لیژنا ناوچا شێخان .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو دبیتەپ.م دگەل لیژنا شێخان و لساال ( )1997تێتەڤەگوهاستن
بو سوپایێ 12و دبیتەئامر بەتالیون تاکو ساال ( )1999ێ .ل ساال ( )1999ل چیایێ گارەى گرێ
قەسروکێ د هێرشەکا  PKKدا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م /ئامر بەتالیون
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1507
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە186 :

ئیسماعیل محەمەد جەبۆ عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711912
ژ دایک بوویێ ( )1976یە .خەلکێ گوندێ (دیلیا) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیتەئێک ژ رێکخستیێت لیژنا برایەتى .ل ساال ()1997
د ناڤبەرا مانگێشک و گوندێ بانەسورا دا دکەڤیتەبوسکا پ.ک..ک و تێتە شەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1509
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە187 :

ئیسماعیل محەمەد ساڵح جانگیر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711913
ژ دایک بوویێ ( )1980یە .خەلکێ گوندێ (چەمانکێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .لساال ()1998
دبیتەپ.م دگەل لیوا  34فوجا  12یا خورشید بێبادى .ل ساال ( )1998د شەرکیدا دگەل  PKKتێتە
شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1510
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە188 :

ئەحمەد ئەیوب عەبدوڵاڵ خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311785
ژ دایک بوویێ ( )1982یە .
خەلکێ گوندێ (کورێمێ) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
لساال ( )1997دبیتە پ.م دگەل زێر ەڤانیا نافخویى سەرب سریا ( )38ڤە .
ل ساال ( )1997د شەرکیدا دژى ب.ک.ک ل رەبیێن مانگێشکێ تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1376
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

107

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە189 :

ئەحمەد تاهر ئیبراهیم سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311788
ژ دایک بوویێ ( )1947یە .خەلکێ گوندێ (بەروشکا سەعدون) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە.
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1974ێ .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال
()1991دا کریەو پاشى بویەپ.م دگەل زێرەڤانیا نافخویى ل کەرتێ مانگێشکێ تاکو ساال ( )1998ێ.
ل ساال ( )1998دکەڤیتەبیسەکا  PKKل ناڤبەرا مانگێشکێ و ملهبانێ و تێتە شەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1379
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە190 :

ئەحمەد تاهر خەمو میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311789
ژ دایک بوویێ ( )1922یە .خەلکێ گوندێ (گرفیل) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى
دبیتەدبیتەپ.م دگەل هێزا نعمو سمد سەرب لیژنا ناوچا سێمێل ڤە .ل ساال ( )1995د شەرکیدا دگەل
PKKل گوندێ ئورمەدا و راڤینا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1380
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە191 :

ئەحمەد تەیب قادر نیعمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311790
ژ دایک بوویێ ( )1952یە .خەلکێ گوندێ (دێراگژنیکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1967ێ .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ()1991ێ دا
کریەو پاشى بویەجێگرێ بەتالیونا لەشکەرێ 3تاکو ساال ( )1992ێ .ل ساال ( )1992دەمێ رامالینا
PKKد شەرکیدا لچیایێ شەرانش تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1381
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە192 :

ئەحمەد حاجى شێخۆ جندى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311787
ژ دایک بوویێ ( )1930یە .خەلکێ گوندێ (سیارى) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1963ێ .بەشدارى د سەرهلدانا مللەتێ کوردا کریەل ساال
( )1991ێ و دبیتەپ.م دگەل فوجا سەعید سیارى تاکو ساال ()1995ێ .ل ساال ( )1995د شەرکیدا
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دگەل ب.ک.ک ل چیایێ گارەى تێتە شەهید کرن و جەنازێ وى لگوندێ سیارێ تێتەڤەشارتن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1378
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە193 :

ئەحمەد عێزەت تاهر کریت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311793
ژ دایک بوویێ ( )1973یە .خەلکێ گوندێ (سپیندار خەلفو) یەسەرب ناحیا (دێرەلوکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو دبیتەپ.م دگەل حجى سپیندارى و پاشى دچیتەدگەل لیوا
تایبەتا دوو و بەشدارى چەندین شەرێن نافخویى دا کریەمینا شەرێ کەسنەزانێ و سیالفوکێ و
چیایێ سەفینى و ئازادکرنا باژێرێ هەڤلێرێ و سلێمانیێدا کریەو ژبەر زیرەکیا وى پال ئامر فسیل
وەردگریت و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ێ .ل ساال ( )1997دەمێ  PKKهێرشێ دکەنەسەر
رەبیێن لیوا  114شەهیدێ قەهرەمان بریندار دبیت و دەکەڤیتەدەستێن دوژمنى و بورینا دوو هەیڤا دا
بەرگولین تڤەنکا و شەهید دکەن پشتى نەشاین ڤەگوهیزنەدەڤەرا بەرگارەى .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1384
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە194 :

ئەحمەد عەبدوڵاڵ مستەفا عەبدولڕەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311791
ژ دایک بوویێ ( )1952یە .خەلکێ گوندێ (بێسکێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1974ێ .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى
دبیتەدبیتەپ.م دگەل لەشکەرێ 2هێزا لزگین بێسکى تاکو ساال ( )1992ل ساال ( )1992ل کەال
شەعبانیێ بدەستێ  PKKتێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1382
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە195 :

ئەحمەد عەبدى ساڵح یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311792
ژ دایک بوویێ ( )1955یە .خەلکێ گوندێ (هەسنەکا) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1985ێ دگەل رێکخراوا هەلگور سەرب لیژنا ناوچا شێخان ڤە.
لسەرهلدانا ساال ( )1991بەشدار دبیت و دبیتەپ.م دگەل فیسل هەسنەکى تاکو ساال ( )1995ێ .ل
ساال ( )1995تێتە شەهید کرن دەمێ هێرشا  PKKبو سەر گوندێ ئالوکا ل دەڤەرا شێخان و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1383
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە196 :

ئەحمەد محەمەد حسێن ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122221500019691
ژ دایک بوویێ ( )1946یە .
خەلکێ گوندێ (ئورە) یە سەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریە ل ساال ( )1976سەرب لیژنا ئامێدیێ ڤە و پاشى لساال ( )1981پال
پال بەرپرسێ رێکخراوا شەهید (صادق عەبدوڵاڵ) و بەردەوام بویە تاکو ئەنفالێن رەش لساال ()1988
دەربەدەرى تورکیا بویە و ل کەمپا مێردینێ خوجە بویە و لساال  1992زڤریە کوردستانێ و بویە
بەرپرسێ رێکخراوەکا لەشکەرى و هەر لوێ سالێ بگرانى بریندار دبیت لشەرێ دژى  PKKو پیەکێ
خو ژ دەست ددەت و دبیتە پەککەفتى .
ل ساال ( )2004ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران گیانێ خو ژ دەست ددەت و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1386
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە197 :
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ئەحمەد محەمەد حەیدەر جەرجیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311795
ژ دایک بوویێ ( )1950یە .خەلکێ گوندێ (بادێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا
بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى بویەپ.م دگەل زێرەڤانیا نافخویى تاکو ساال (.)1997ل ساال
( )1997د شەرکیدا دگەل  PKKد ناڤبەرا موقبلێ و مەرینا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1387
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە198 :

ئەحمەد محەمەد یاسین عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311797
ژ دایک بوویێ ( )1941یە .خەلکێ گوندێ (زێوا شێخ پیراموس) یەسەرب ناحیا (بامەرنێ)ڤە.
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەو ئێک ژ وان کەسا بویەیێن قاعیدێ چەمێ رێزان داناى ل ساال
( )1961و لساال ( )1962تێتەڤەگوهاستن بو الیێ (ئەسعەد خوشڤى) و قەستا دەڤەرا بادینان دکەن و
بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1975و پشتى نەکسێ دەربەدەرێ تورکیا دبیت .بەشدارى د سەرهلدانا
بیروزا مللـەتێ کوردا کریەلساال ( )1991و دبیتەپ.م دگەل شەعبان ئاشەواى سەرب زێرەڤانیا
لقێ1ڤەو پاشى دچیتەدگەل مەفرەزکا پارتىزانى دگەل ادریس زێوى لساال  1997ل ساال ( )1997د
شەرکیدا دگەل  PKKل دەڤەرا بامەرنێ تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /جێگر
مەفرەزە
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1389
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
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شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە199 :

ئەرکان هورمز یوسف هورمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411803
ژ دایک بوویێ ( )1977یە .
خەلکێ گوندێ (مانگێشێ) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
ل ساال ( )1997دبیتە پ.م دگەل مەفرزا پارتى زانى یا عزالدین زێوکى .
ل ساال ( )1997لسەر رێکا مانگێشکێ دکەڤیتە بیسەکا  PKKو تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1395
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە200 :

ئەسعەد حسێن ئەسعەد شوکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611902
ژ دایک بوویێ ( )1933یە .خەلکێ گوندێ (سێمێلێ) یەسەرب ناحیا (سێمێلێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1963ێ پ.م ئامر فسیل بویەدگەل نعو سمد سەرب هێزا
دهوک ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیتەئامر هێز سەرب لیژنا ناوچا
سێمێل ڤەو بەرپرسێ رێکخراوا ژمارەدوو سەرب بەشێ لەشکەرى سەر لیژنا سێمێل ڤەو بەردەوام
دبیت تاکو ساال ( )1996ێ .ل ساال ( )1996دەمێ پاقژکرنا چیایێ کاشێ و بێخێرى ژ جەکدارێن PKK
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ل جهەکێ بلند دا دفریت و بریندار دبیت و دمینیتەلبن چارەسەریێ تاکو ساال ( )1998دچیتەبەردلوڤانیا
خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1499
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە201 :

ئەشقی حاجى عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711915
ژ دایک بوویێ ( )1977یە .خەلکێ گوندێ (تروانش) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .
لساال()1995دبیتەپ.م دگەل لیوا  19فوجا  5دگەل سربست تروانشى.
ل ساال ( )1997بئەگەراتوپ بارانکرنا بەکەکى لدەفەرا ئامێدیێ تیتەشەهید کرن و دگەهتەکاروانێ
نەمرا پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1512
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
ق .تۆپباران
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :

ئەمیر سەعید تاهر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711920
ژ دایک بوویێ ( )1982یە .خەلکێ گوندێ (شکەفتیان) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .
ل ساال ( )1996ل کارەساتا نافخو ل دەڤەرا سلێمانیێ تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1517
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە203 :

ئەمیر موسا سڵێمان محێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711921
ژ دایک بوویێ ( )1981یە .خەلکێ گوندێ (ئاف تەحلێ) یەسەرب ناحیا (باتێل)ڤە .ل ساال ()1996
دبیتەپ.م دگەل کەرتێ سێمێل یێ زێرەڤانیا نافخویى و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ێ .ل ساال
( )1997دەمێ  PKKبو سەر رەبیا وان ل موقبلێ تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1518
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
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رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە204 :

ئەمین ئەحمەد رەشید شتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711922
ژ دایک بوویێ ( )1976یە .خەلکێ گوندێ (شێخکا) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .د سەرهلدانا بیروزا
ساال ( )1991دا پشکدار بویەو پاشى دبیتەپ.م ل کەرتێ زێرەڤانیا نافخو سەرب لیژنا شێخان ڤەو
بەردەوام دبیت لسەر ئەرکێ خو تاکو ساال ( )1997ێ .ل ساال ( )1997ژ ئەگەرێ هێرشا  PKKبو سەر
رەبیا دووشاخا ل گوندێ مێرسیدا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ
بالن تێتەڤەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1519
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە205 :

ئەمین باپیر لوەند عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711923
ژ دایک بوویێ ( )1953یە .خەلکێ گوندێ (سەرتەنگ) یەسەرب ناحیا (سێمێلێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیت معاون ئامر فوج سەرب فوجا  3لیوا  15یا
نسرالدین جمیل سیتو .ل ساال ( )1996ل کارەساتا نافخو د شەرێ رانیا دا تێتە شەهید کرن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /معاون ئامر فوج
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1520
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە206 :

ئەمین ساڵح رەشید مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711925
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (سەر گەلێ) یەسەرب ناحیا (ئامێدیێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1974ێ .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ()1982
دگەل رێکخراوا گەڤەر سەرب لیژنا ئامێدیێ ڤەو پشکدار د چەندین چەلنگیادا کریەمینا  :شەرێ سەرێ
شەهێ ل ناڤ زێبارىیا و شەرێ بنگەلێ و سەرگەلێ و شەرێ سگێرێ و لڤى شەرى بریندار دبیت و
هەروەسا بەشدار د شەرێ داستانا دێرەلوکێ دا کریەو ل ئەنفالێن رەش وەکى هەمى خەلکێ
دەڤەرێ دەربەدەر دبیت و ل ئوردیگایێ موشێ ل تورکیا ئاکجى دبیت و ل ساال 1990
دزڤریتەکوردستانێ و ل ئوردیکایێ کانێ ئاکنجى دبیت تاکو سەرهلدان دەست پێکرى شەهیدێ نەمر
جارەکا دى جەکى هەلدگریت دەست ب پاقژکرنا دوژمنى کر ل ئوردیگایێ کوانێ و دەورەک باش
هەبویەو پشکدارى د شەرێن نافخو دکەت و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1995ێ .ل ساال ( )1995د
شەرکیدا دگەل  PKKتێتە شەهید کرن ل گوندێ بەرچێ و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1522
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە207 :

ئەمین سەفەر سەلیم عەبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711924
ژ دایک بوویێ ( )1955یە .خەلکێ گوندێ (بەندا) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1974ێ .بەشدارى د سەرهلدانێ دا کریەو پاشى دبیتەپ.م
دگەل سوپایێ 1فوجا  7لیوا  14و پال ئامر سریەوەردگریت و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ێ .ل
ساال ( )1997ل گوندێ بەندا تێتەگرتن ژ الیێ  PKKڤەو ل چیایێ مەتین دەنەبەر گوال و شەهید دکەن
و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1521
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە208 :

ئەمین عەلی باجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912774
پێشمەرگەی یەکێتی بووە و لە شەڕی ناوخۆدا بێسەروشوێن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:

دهۆک
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
ق .شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
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رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە209 :

ئەنوەر خورشید حەمید کەکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711930
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (ئێمینکێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1974ێ سەرب هێزا شێخان ڤە .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل
ساال ( )1987-1982ێ.
پشکدارى د سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل فوجا ابو علو بانى و
بەردەوام دبیت تاکو ساال ()1994ێ .ل ساال ( )1994ل کارەساتا نافخو ل شەرێ دوال بالیسان تێتە
شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1527
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە210 :

ئەکرەم محەمەد جەبۆ عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711919
ژ دایک بوویێ ( )1963یە .خەلکێ گوندێ (دیلیا) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1983ێ وەک رێکخستیێ پارتى .پشکدارى د سەرهلدانا ساال
( )1991دا کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل لیژنا برایەتى و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ل ساال
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( )1997دکەڤیتەبوسەکا  PKKد ناڤبەرا مانگێشکێ و بانەسورا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1516
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە211 :

ئەیاد حەیدەر حسێن حەیدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711932
ژ دایک بوویێ ( )1973یە .خەلکێ گوندێ (شێخ مەما) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
بەشدارى د سەرهدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل حەیدەر شێخ مەمى تاکو
ساال () 1995ێ .ل ساال ( )1995د شەرکیدا دگەل  PKKل دەڤەرا بامەرنێ تێتە شەهید کرن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1529
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە212 :

ئەیوب ئیسماعیل ئاڤدەل شێخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711933
ژ دایک بوویێ ( )1969یە .خەلکێ گوندێ (تروانشێ) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیتەپ.ک دگەل ناسر بگ بروارى و بەردەوام دبیت
لسەر ئەرکێ خو یێ پێشمەرگاتیێ تاکو ساال ( )1992ێ .ل ساال ( )1992دەمێ پاقژکرنا سنورى ژ
PKKتێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1532
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە213 :

ئەیوب جەعفەر سادق نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122509532619739
ژ دایک بوویێ ( )1976یە .خەلکێ گوندێ (بابیرێ) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل سوپایێ 14و بەردەوام دبیت تاکو
ساال ( )1998ێ .ل ساال ( )1998د شەرکیدا ل دەڤەرا شەرانش دگەل  PKKتێتە شەهید کرن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1533
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
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هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە214 :

ئەیوب ساڵح الوۆ بابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711935
ژ دایک بوویێ ( )1970یە .خەلکێ گوندێ (رەزیکێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەکومیسەرێ ئاسیشێ تاکو ساال ( )1998ێ .ل
ساال ( )1998د شەرکیدا دگەل  PKKل قەدشێ تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1534
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە215 :

ئەیوب عەلی سەعید عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811936
ژ دایک بوویێ ( )1978یە .خەلکێ گوندێ (ئێتوتێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .لساال ( )1997دبیتەپ.م
دگەل زێرەڤانیا ئێک و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1999ێ .ل ساال ( )1999ب ئەگەرێ پەقینا تى ئێن
تى ل سەرێ شەرانش کو  PKKدانابو تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1535
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
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جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە216 :

ئەیوب محەمەد سەعید مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811937
ژ دایک بوویێ ( )1966یە .خەلکێ گوندێ (باکوزێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا
ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەپ.م سەرب لیژنا برایەتى ڤە .ل ساال ( )1997کەتیەبوسکا PKK
ێ ل لسەر رێکا مانگێشکێ و تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1536
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە217 :

برقى حەسەن ئەحمەد یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811938
ژ دایک بوویێ ( )1971یە .خەلکێ گوندێ (گەرەگو) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیت پ.م ئامر فسیل دگەل فوجا سادق گیزى سەرب
لیوا تایبەتا دوو .ل ساال ( )1995ل کارەساتا نافخو شەرێ شاویس تێتە شەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1537
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە218 :

بیار عەبدوڵاڵ قاسم ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811939
ژ دایک بوویێ ( )1964یە .خەلکێ گوندێ (گەرماڤا) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د شورەشا
گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1982ێ ل ئەنفالێن رەش دەربەردەرێ بەحرکێ دبیت .پشکدارى د
سەرهلدانا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیت کادرێ ئیدارى سەرب ل.ن .دهوک ڤە .ل ساال ()1995
د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل دیانا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1538
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە219 :

بەشار ساڵح قردۆ حەسۆ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512173
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (خەندەک) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1980پ.م بویەدگەل حسو میرخان .
ل ساال ( )1983د شەرەکێ نافخودا دگەل (ینک) ل چیایێ قەندیلى تێتەشەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1857
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە220 :

تاهیر حەیدەر یەعقوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020514037
ژ دایک بوویێ ( )1950یە
خەلکێ گوندێ (سێمێل) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1984-1981دگەل عەبدوڵاڵ قادو سەرب لقێ  1ڤە
ل ساال ( )1984ل ئوردیگایێ زێوەل ئیرانێ بدەستێ دیموکرات تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی هەر
لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2194
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە221 :

جاسم عەلی نیعمەت سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811940
ژ دایک بوویێ ( )1976یە .خەلکێ گوندێ (بێسفکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیتەپ.م فوجا  5سەرب سوپایێ ئێک ڤەتاکو ساال
 1995ێ .ل ساال ( )1995د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل چیایێ کورەکى تێتە شەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1539
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە222 :

جەرجیس کەنعان جەرجیس موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712236
ژ دایک بوویێ ( )1955یە .خەلکێ گوندێ (بیرێ) یەسەرب ناحیا (نێروەو رێکان)ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1980کادرێ هێزا ( )75دگەل سەعید ئەحمەد
بارزانى .
ل ساال ( )1983د شەرەکیدا دگەل جماعتێن قاسم لوى ل دەڤەرا حاجى عمران هاتیە شەهیدکرن و
جەنازێ وى ل گورستانا زێوە(ئیران) هاتیە ڤەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1929
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کوردستانی
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە223 :

جەمال قاسم ساڵح عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811941
ژ دایک بوویێ ( )1956یە .خەلکێ گوندێ (شێخ مەما) یەسەرب ناحیا (بامەرنێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1974ێ .بەشدارى د سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991ێ دا
کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل فوجا  6سەرب لیوا تایبەتا ئێک ڤە .ل ساال ( )1995د شەرێ کارەساتا
نافخو دا ل کەبکێ حمەئاغاى تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1540
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە224 :

جەمبلى عەلی عومەر موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811942
ژ دایک بوویێ ( )1944یە .خەلکێ گوندێ (شلیا) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1967ێ دگەل خالد شلى .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال
( )1988-1979ێ دگەل خالد شلى .
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پشکدارى د سەرهلدانێ دا دکەت و پاشى دبیتەئامر فوج سەرب سوپایێ  1ڤەتاکو ساال  1995ێ .ل
ساال ( )1995د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل کەبکێ حمەئاغاى تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1541
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە225 :

جەمیل ئەحمەد حسێن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811943
ژ دایک بوویێ ( )1955یە .خەلکێ گوندێ (بەرێبهارێ) یەسەرب ناحیا
(زاویتە)ڤە .بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1973ێ.
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1982ێ سەرب لیژنا
ناوچا دهوک ڤە .
بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991ێدا کریەو پاشى دبیتەپ.م معاون
ئامر مەفرزەدگەل گەردى ئێکمالەى و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1994ێ .ل
ساال ( )1994د شەرێ کارەساتا نافخو ل دوال بالیسان تێتە شەهید کرن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /معاون ئامر مەفرزە
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1542
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

129

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە226 :

جەمیل عەباس فەقێ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811944
ژ دایک بوویێ ( )1977یە .خەلکێ گوندێ (سپیندار خەلفو) یەسەرب ناحیا (دێرەلوک)ڤە .لساال
( )1994دبیتەپ.م دگەل فوجا سیتو زێبارى سەرب سوپایێ 9و پشکدارى د چەندین شەرێن نافخویىدا
کریەتاکو ساال ( )1996بەردەوام بویە .ل ( )1996/10/14ل باژێرێ رانیا د شەرێ نافخو دا بدەستێ ینک
تێتەئێخسیر کرن دگەل ( )45پ.م ێن دى و تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1543
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە227 :

حاجی محەمەد عەلی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515541512368
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .
خەلکێ گوندێ (دهوک) یە سەرب ناحیا (دهوک)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1983-1980دگەل ویسی بانی سەرب لیژنا ناوچا
دهوک ڤە .
ل ساال ( )1983د شەرەکێدا نافخو دا ل قەندیلی دگەل (ینک) هاتیە شەهید کرن و جەنازێ وی هەر
لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2045
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە228 :

حسێن عومەر حسێن فەرخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520092512858
ژ دایک بوویێ ( )1970یەخەلکێ گوندێ (گەلناسکێ) یەسەرب ناحیا
(مانگێشکێ) ڤە
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل
ئاشتی کوچەر تاکو ساال  1993بەردەوام بویە
ل ساال ( )1993د شەرەکی دا دگەل جماعتێن عەلی کوخی ل خەستەخانا
ئازادی ل دهوکێ تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2503
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە229 :
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حەبیب باپیر الوەند عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811945
ژ دایک بوویێ ( )1956یە .خەلکێ گوندێ (سەرتەنک) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1985-1978ێ ئامر مەفرەزەبویەسەرب لیژنا ناوچا زاخو ڤە .پشکدارى
د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991ێ دا کریەو پاشى دبیتەئامر سرى دگەل فوجا  9لیوا 1یا خالد
کوچەرى و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1994ێ .ل ساال ( )1994د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل چیایێ
سپیلک تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1544
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە230 :

حەبیب مەال کاکالی حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500351312320
ژ دایک بوویێ ( )1956یە .
خەلکێ گوندێ (بیرا کەبرا) یە سەرب ناحیا (بجێل)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال () 1975-1973
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1984-1979دگەل بابکر زێباری .
ل ساال ( )1984ل باژێرێ شنو (ئیران) د شەرەکیدا دگەل حزبا دیموکراتا ئیرانێ تێتە شەهید کرن و
جەنازێ وی هەر لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2015
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
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شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە231 :

حەجى عەبدولڕەحمان دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811946
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (ئەردنا) یەسەرب ناحیا (بامەرنێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیت ئامر لیوا  49سەرب سوپایێ  9ڤەو بەردەوام
دبیت تاکو ساال ( )1996ل ساال ( )1996ل کەبکێ حمەئاغاى د شەرێ کاراساتا نافخو دا تێتە شەهید
کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1545
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە232 :

حەجى یونس ئەحمەد سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811947
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (گەلناسکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشک)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ دگەل سادق گەلناسکى .
پشکدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەدگەل ساق گەلناسکى لساال ( )1988-1976ێ .بەشدارى د
سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیت پ.م دگەل فوجا گردى ئێکمالەى سەرب سوپایێ
ئێک ڤە .ل ساال ( )1995ل دوال بالیسان د شەرێ کاراساتا نافخودا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .بو زانین بابێ وى شەهیدێ گوالنێیە .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1546
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە233 :

حەجی محەمەد ئەمین چولی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501223212340
ژ دایک بوویێ ( )1948یە .
خەلکێ گوندێ (بیترون) یە سەرب ناحیا (چەلێ)ڤە کوردستانا تورکی .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1963دگەل هێزا عیسا سوار و ل نەکسا ساال
( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1979-1976دگەل تەیموز جماعتێت عەلی خەلیل .
ل ساال ( )1979د شەرەکیدا دگەل دیموقراتا ئیرانێ ل زێوە ئیران تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی ل
شنو هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2035
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە234 :

حەسەن تاهر حەسەن تاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811949
ژ دایک بوویێ ( )1956یە .خەلکێ گوندێ (بریفکا) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .لساال ()1991
بەشدارى د سەرهلدانێ دا دکەت و پاشى دبیتەپ.م دگەل سوپایێ 1وەک ئیداریێ مەخزنێ و
بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ێ .ل ساال ( )1997د شەرێ کاراساتا نافخو دا ل دوال بالیسان تێتە
شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1548
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە235 :

حەسەن سڵێمان محەمەد ساڵح حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811948
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (بیێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1980ێ دگەل رێکخراوا سادق گیزى .
د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991پشکدار دبیت و پاشى بەردەوام دبیت دگەل لیوا دوو یا تایبەت تاکو
ساال ( )1995ێ .ل ساال ( )1995ل هەڤلێرێ د شەرێ کارەساتا نافخودا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1547
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە236 :

حەفزوڵاڵ ساڵح حەفزوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520203212862
ژ دایک بوویێ ( )1928یەخەلکێ گوندێ (پاوان) یەسەرب ناحیا (دێرالوکێ) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال () 1970-1961
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ().1988-1976
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل (شەعبان ماهر)
ل ساال ( )1997بدەستێ چەکدارێ پەکەکەکێ تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2507
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە237 :

حەمدى عەبدوڵاڵ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520321012866
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ژ دایک بوویێ ( )1972یە .
خەلکێ گوندێ (چەم سەیدا) یە سەرب ناحیا (کانێ ماسێ) ڤە .
لساال  1997دبیتە پ.م دگەل سریا انزباتیا زاخو .
ل ساال ( )1997د شەرەکیدا دگەل جەکدارێن  PKKب گرانى تێتە بریندار کرن
و ژ بەر سەختیا برینا وى ئێکسەر دهێتە ڤەگوهاستن بو نەخوشخانا ئەنقرە ل
تورکیا لێ مخابن گیانێ خو ژ دەست ددەت و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2511
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە238 :

حەمدی ئەحمەد سلێمان  -حەمدی بگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811950
ژ دایک بوویێ ( )1942یە .خەلکێ گوندێ (شێالزا) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ سەرب هێزا ئامێدیێ ڤە .بەشدارى د شورەشا
گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1976ێ پال جێگرێ رێکخراوێ هەبویەد شورەشێ دا و رولەکێ بەرچاڤ
هەبویەد هەمى شەرێن ل دەڤەرێ هاتینەکرن.
بەشدارى د سەرهلدانا ساال ( )1991ێدا کریەو پاشى دبیتەئەفسەرێ حرکات ل لیوا  19و بەردەوام
دبیت تاکو ساال ( )1996ێ .ل ساال ( )1996ل دەڤەرا رانیا د شەرێ کارەساتا نافخو دا تێتە شەهید
کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /زابت حرکات
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1549
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
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شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە239 :

حەمەئەمین عەبدوڵاڵ میرەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520430312867
ژ دایک بوویێ ( )1956یەخەلکێ گوندێ (پێنچوین) یەسەرب پارێزگەها
سلێمانیێ ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1970دگەل هێزا خەبات
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م ئامر
بەتالیون سەرب هێزا سیاگیز تاکو ساال  1992بەردەوام بویە
ل ساال ( )1992ل بارەگایێ لژنا ناوچا پێنجوین تێتەتیرورکرن و شەهید دبیت و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م  /ئامر بەتالیون
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2512
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە240 :

خالید ئادەم حسێن جاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500444412325
ژ دایک بوویێ ( )1966یە .
خەلکێ گوندێ (وەرمێلێ) یە سەرب ناحیا (کانی ماسێ)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1989-1985دگەل رێکخراوا بەربژین (محەمەد حمدی)
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سەرب لیژنا ناوچا دهوک ڤە .
ل ساال ( )1989لسنورێ تورکیا بدەستێ  PKKتێتە شەهید کرن و جەنازێ وی هاتیە بەرزەکرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2020
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە241 :

خدر ئیسماعیل ئیبراهیم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620472412890
ژ دایک بوویێ ( )1970یەخەلکێ گوندێ (سینا) یەسەرب ناحیا (شاریا) ڤە.
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل لیوا سنوری یا تایبەت و
بەردەوام دبیت تا ساال .2003
ل ساال ( )2003لدەمێ ب ئەرکێ خو رادبو ژ ئەنجامێ شەرەکی دنافبەرا وان و چەکدارین بەکەکێ ل
دەڤەراڤەرا شەرانش تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2522
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە242 :

خدر جنید سڵێمان جنید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401445112311
ژ دایک بوویێ ( )1967یە .
خەلکێ گوندێ (کەمەکا) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1985-1981دگەل حمو کەمەکی .
ل ساال ( )1985د شەرەکیدا دگەل حزبا دیموکراتا ئیرانێ ل کورەکی ئیرانێ هاتیە شەهید کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2006
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە243 :

خورشید عوسمان حەسەن سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401292512304
ژ دایک بوویێ ( )1951یە .
خەلکێ گوندێ (کەمەکا) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال () 1975-1968
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1984-1976دگەل حمو کەمەکى .
ل ساال ( )1984د شەرەکیدا دگەل حزبا دیموکراتا ئیرانێ ل زێوە هاتیە شەهید کرن و جەنازێ وى هەر
لجهێ ناڤبرى هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2000
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە244 :

خورشید موسا چاڤشین ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811951
ژ دایک بوویێ ( )1973یە .خەلکێ گوندێ (سێمێلێ) یەسەرب ناحیا (سێمێلێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل سوپایێ  1لیوا  15فوجا  244و
بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1996ێ .ل ساال ( )1996ل شەرێ کاراساتا نافخو تێتە شەهید کرن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فسیل
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1551
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە245 :

خەلیل حسێن عەبدوڵاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812261
ژ دایک بوویێ ( )1956یە .خەلکێ گوندێ (سەرو سپیێ) یەسەرب ناحیا (چەلى)ڤەلکوردستانا ترکیا.
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1989-1982ریکخستى بو دگەل رێکخراوا هەکارى
سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤە.ل ساال ( )1989تینەگرتن بدەستێ (بە.کە.کێ) و پشتى چەندین لێدان
و ئەشکەنجەدانێ لگوندێ هرورێ تێتەرەمى کرن ژ الیێ تیرورستا ڤەو جەنازێ و ى لگورستانا هرورێ
تێتەڤەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1955
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە246 :

رەسوڵ محەمەد یونس عیسا  -مەال رەسوڵ کیزى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912292
ژ دایک بوویێ ( )1943یە .خەلکێ گوندێ (گیزێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961وەک ئامر سرى سەرب هێزا ئامێدیێ ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981- 1976و بەرپرسێ رێکخراوەکا لەشکەرى بویەسەرب م.س ڤە.
ل ساال ( )1981د شەرەکیدا دگەل حزبا دیموکراتا ئیرانێ ل ئیرانێ تێتەشەهید کرن و جەنازێ وى ل
نەغەدەهاتیە ڤەشارتن .پلە :پ.م  /بەرپرسێ رێکخراوێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1990
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە247 :

ساڵح محەمەد گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621563012909
ژ دایک بوویێ ( )1947یەخەلکێ گوندێ (سگێرێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1962
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1978دگەل جەمیل بێسفکی سەرب لیژنا ناوچا
دهوک ڤەبەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل بەتالیونا 15
سەرب سوپایێ ئێک ڤەتاکو ساال  2000بەردەوام بویە
ل ساال ( )2000دکەڤیتەبیسەکا جەکدارێن  PKKل سەرێ ئامێدیێ و تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م  /ئەفسەر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2543
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە248 :

سدقی رەمەزان سەلیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120921002812424
ژ دایک بوویێ ( )1953یە
خەلکێ گوندێ (سەرنێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1967دگەل مستەفا نێروەی
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1982-1976دگەل مصگفی نیروەی
ل ساال ( )1982د شەرەکیدا دگەل دیموکرات ل ئیرانێ زێوەبریندار دبیت و ب ئەگەرێ برینا خو شەهید
دبیت و جەنازێ وی هەر لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2145
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە249 :

سەبری رەشید ساڵح زوبێر
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082129144478
ژ دایک بوویێ ( )1939یە .
خەلکێ گوندێ (بێزنورێ) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961وەک ئامر هێز و ل نەکسا ساال ()1975
دەربەردەرێ ئیرانێ بویە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1983-1979ێ .
ل ساال ( )1983د شەرەکیدا دگەل حزبا دیموکراتا ئیرانێ ل ئیرانێ تێتە شەهید کرن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2115
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە250 :

سەبری محەمەد شێخۆ موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092105211268
ژ دایک بوویێ ( )1953یە
خەلکێ گوندێ (ملهمبانێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1982-1979دگەل حمو کەمەکی
ل ساال ( )1982ل ئیرانێ زێوەدکەڤیتەبیسەکا دیموکرات و شەهید دبیت و جەنازێ وی هەر لجهێ
ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2150
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە251 :

سەرباز محەمەد مستەفا ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082008419839
ژ دایک بوویێ ( )1960یە .
خەلکێ گوندێ (زێوا شێخ پیراموس) یە سەرب ناحیا (بامەرنێ)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1983دگەل ریکخراوا محود هروری سەرب م.س ڤە .
ل ساال ()1983دشەرەکیدادگەل دیموکراتا ئیرانێ تێتە شەهید کرن و جەنازا وی ل باژیرکێ شنو ل
ئیرانێ هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2098
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە252 :

سەعدوڵاڵ ئاڤدەل سەعدۆ غەلبیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502272612682
ل ساال  1954ل گوندێ غلبیشێ سەرب ناحیا بامەرنێ ڤە ژ بنەمالەکا هەژار
و کورد پەروەر چاڤێن خو ڤەدکەت بو ڤێ ژیانێ خواندنا خو یا سەرەتایى ل
گوندێ غلبیشێ ب دوماهى دئینیت و یا ناڤنجى و ئامادەیى ل دهوکێ ب
دوماهى دئینیت و هێشتا گەنج بو ،دەمێ زورداریا دوژمنان دیتى و سوز و
پەیمان داین کو خەباتێ بکەت ژبو رزگارکرنا گەلێ خو یێ هەژار و بن
دەست ،لەورا ل ساال  1977دهێتە رێکخستن دناڤ رێکخستیێن نهینى یێن
پارتى دیموکراتى کوردستان و ل ساال  1978شەرەفا ئەندامەتیێ وەردگریت
و بیتە ئەندامەکێ زیرەک و چاڤ نەترس و چەندین چاالکى دناڤ جەرگێ
دوژمنى ل باژێرىچ دهوکێ ئەنجام داینە و پشتى دەمەکى رێکخستنا وان
دهێـە ئاشکەرا کرن ژالیێ هندەک خو فروشان ڤە و شەهیدێ نەمر ل روژا
 1980/2/21دگەهیتە ناڤ رێزێن شورەشا گوالنێ و لبارەگایێ لقى 1و پاشى
دهێتە داخوازکرن ژالیێ سەروکێ پارتى ڤە بو ئیرانێ.
ل سالێن  1983-1982ل سەر بێتەال مەکتەبا سیاسى بو یە و ل سالێن
 1986- 1985دەورەکا کادرا تەمام کریە و دوو دیوانێن هەلبەستان یێن چاپ
کرى هەنە (-1خوین و ئازادى  -2سمفونیا خەون و خەیاالن).
لساال ( )1989لگوندێ شیف رەزانێ دگەل ( )5هەڤالێن خو کو هەمى
کادرێن پارتى بوینە بدەستێ  PKKهاتینە گرتن و بێ تا نهو ژى چارەنڤێسێ
وان دیار نینە .
پلە  :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2442
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
بێسەروشوێن
هۆزانڤان
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە253 :

سەعید چاڤشین میرۆ سینا بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120823062712420
ژ دایک بوویێ ( )1937یە .
خەلکێ گوندێ (ئەلەهێ) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل محەمەد تاهر نێروەی سەرب هێزا
ئامێدیێ ڤە .و ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1983-1976دگەل سەبری رەشید نێروەی .
ل ساال ( )1983ل پیرانشەهر ئیران د شەرەکیدا دگەل دیموکرات تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی ل
گورستانا زێوە هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2124
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە254 :

سەاڵح عەبدوڵاڵ محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523390212410
ژ دایک بوویێ ( )1964یە .
خەلکێ گوندێ (ئاشەوا) یە سەرب ناحیا (سەرسنک)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ()1982-1979دگەل پارتی گەل (عەبدوڵاڵ ساڵح )
ل ساال ()1982د شەررێ نافخویی دا تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی لگورستانا زێوا شێخ پیراموس
تێە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2075
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە255 :

شوکری سڵێمان دەرباس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502352012685
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .
خەلکێ گوندێ (بێتکارى) یە سەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریە ل ساال ( )1978و دبیتە پ.م دگەل (مالزم
على) و ژبەر زیرەکى و قەهرەمانیا شەهیدى ل ساال ( )1985پال بەرپرساتیا
رێکخراوا شەهید عەبدولڕەحمان حمدى وەردگریت و بەرپرسێ (ئەسنادا)
لقێ 1ل زێوە و پشکدارى د چەندین چەلنگیێن لەشکەرى دا کریە مینا
شەرێ :
کەمینا گەلیێ ئیسفکا ،بەرسینگرتنا هێرشا دوژمنى بو گوندێ شێالزا و ل.ن.
شێخان ل سێدەرا و دەڤەرا شوش و شەرمنێ و گوندێ سگێرێ ،لێدانا
رەبیێن شکەفت و بلمباسا و راکرنا رەبیا گوهەرزێ و رەبیا گەلیێ سەرگەلێ
و راکرنا رەبیا بەالڤە و شەهیدێ ناڤبرى تێتە بریندار کرن دڤى شەرى دا،
راکرنا رەبیێن سەرێ ئامێدیێ و بو جارا دوو تێتە بریندار کرن و ل داستانا
دێرەلوکێ ژى تێتە بریندار کرن بو جارا سیێ و بەردەوامیێ ب خەباتا خو
ددەت تاکو ئەنفالێن رەش وەکى  10هزار کەسا دەربەدەرێ تورکیا دبیت و
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لئوردیگایێ موشێ ئاکنجى دبن .
لساال ( )1991دزڤریتە کوردستانێ و پشکداریێ د سەرهلدانا پیروزدا دکەت
ل باژێرێ دهوکێ و پاشان دبیتە بەرپرسێ زیندانا زاویتە و پشتى هێزێن
لەشکەرى هاتینە دانان دبیتە جێگرێ هێزا ئەیوب کارەى و پشکدارى د
چەندین شەرێن نافخویىدا کریە مینا :
شەرێ سەرێ حەمێ ،کەال قومریێ ،دەڤەرا نزدورێ و گەلەکێن دى .
و لساال ( )1994پال ئامر فوج وەردگریت سەرب سوپایێ ئێک ڤە و پشکدارى
د چەندین شەرێن نافخو دا دکەت وەکى شەرێ :
دوال بالیسان و کەبکێ حەمە ئاغاى و کەسنەزان و صالح الدین و
بەردەوامیێ بخەباتێ دەت تاکو ساال.1995
ل ساال ( )1995د کارەساتا نافخو دا ل شەرێ کەسنەزان تێتە شەهید کرن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا بو زانین شەهیدێ نافبرى کورێ شەهیدێ شورەشا
ئەیلولێ (سلیمان درباس بێتکارى)یە .
پلە  :ئامر فەوج
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2448
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە256 :

عادل خانۆ موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721532812946

149

ژ دایک بوویێ ( )1957یەخەلکێ گوندێ (ببیرێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1976دگەل عەریف
یاسین دوسکی و دەورێ برین پێچیێ هەبویەل دەڤەرێن رزگار کری و ل
ئەنفالێن رەش ب خێزان ڤەئاوارەی تورکیا بوینەو ل ئوردیگایێ گەڤەرێ
ئاکنجی دبیت و پاشی دچیتەوانێ
ل ساال ( )1996بدەستێ جەکدارێن  PKKل باژێرێ وانێ تێتە شەهیدکرن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2557
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە257 :

عوبەید حەسەن ئەحمەد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113184412456
ژ دایک بوویێ ( )1961یە
خەلکێ گوندێ (کانی سپیێ) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1980دگەل عەریف دەروێش سەرب هێزا حسو
میرخان ڤە
ل ساال ( )1983ل چیایێ قەندیلی د شەرەکێ نافخو دا تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی هەر ل جهێ
ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2223
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
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شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە258 :

عومەر سەعید حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312117
ژ دایک بوویێ ( )1936یە .خەلکێ گوندێ (بێشینکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1966-1961ێ .
ل ساال ( )1966د شەرەکێ نافخو دا ل بازیان دگەل ینک تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1800
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە259 :

عیسمەت محەمەد ساڵح یونس سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723130312980
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ژ دایک بوویێ ( )1971یەخەلکێ گوندێ (سێمێل) یە
بەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م
دگەل فوجا  1لیوا  15سەرب سوپایێ ئێک ڤەو ل ساال  1996ل دار السالم د
شەرەکێ نافخو دا دگەل ینک ب دژواری بریندار دبیت و هەردوو جاڤێن خو ژ
دەست ددەت و ب ئەگەرێ وێ برینێ ل ساال ( )1999ل نەخوشخانا
جمهوری ل باژێرێ میسل دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2597
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە260 :

عەبدولرەحیم جەسیم مەال ئەحمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020550420
ژ دایک بوویێ ( )1930یە
خەلکێ گوندێ (پێندرو) یەسەرب ناحیا (مێرگەسور)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961وەک ئامر هێزێ حمرین و رولەکێ باش
هەبویەدناڤ شورەشێ دا و دگەلەک چەلەنگیێن قەهرمانی پشکدار بویەو ل نەکسا ساال 1975
دەربەردەرێ ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1976وەک ئامر هێز دگەل شەهید ئدریس بارزانی
ل ساال ( )1983د شەرەکێ نافخودا دگەل (ینک) ل قندیلی تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی ل جهێ
ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر هێز
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2197
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە261 :

عەبدولعەزیز زوبێر عومەر ئیلخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113354012470
ژ دایک بوویێ ( )1957یە
خەلکێ گوندێ (ئامێدیێ) یەسەرب ناحیا (ئامێدیێ)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981-1977دگەل عەبدولڕەحیم جسیم سەرب بارەگایێ
م.س ڤە
ل ساال ( )1981دەمێ بەرگری ژ گورێ بارزانیێ نەمر کری دژی دیموکراتا ئیرانێ ل شنو هاتیە
شەهیدکرن و جەنازێ وی ل گورستانا ئوردیگایێ زێوەهاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2237
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە262 :

عەبدولڕەحمان حامد محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114065912486
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ژ دایک بوویێ ( )1952یە
خەلکێ گوندێ (بامەرنێ) یەسەرب ناحیا (بامەرنێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1974دگەل رەشید عارف ئەتروشی
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1976دگەل لیژنا ناوچا شنو ل ئیرانێ
ل ساال ( )1983ل مێرگا کاروانا ل شنو ئیران دکەڤیتەبیسەکا دوژمنی و تێتە شەهید کرن و جەنازێ
وی ل ئوردیگایێ زێوەل ئیرانێ هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2253
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە263 :

عەبدوڵاڵ خورشید شاهێن میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012102101087
ژ دایک بوویێ ( )1949یە
خەلکێ گوندێ (بیێ) یەسەرب ناحیا (ئامێدیێ)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1978-1976دگەل قیادا موەقەت.
ل ساال ( )1978دشەرەکێ نافخویییدا لگوندێ بازێ تیتە شەهید کرن وجەنازێ وی لگورستانا بازێ
تێتەڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2203
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە264 :

عەسکر خالید حسێن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113144812453
ژ دایک بوویێ ( )1952یە
خەلکێ گوندێ (کانیکا) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1974دگەل بەتالیونا فارس کورەمارکی سەرب
هێزا دهوک ڤەبەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1984-1982دگەل بابکر زێباری
ل ساال ( )1984د شەرەکیدا ل شنو ئیرانێ دگەل دیموکراتا ئیرانێ تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی
هەر لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2219
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە265 :

غازی خەلیل رەشید ئاڤدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213094812553
ژ دایک بوویێ ( )1966یە
خەلکێ گوندێ (بێبو) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981-1980دگەل مستەفا نێروەی
ل ساال ( )1981ل شنو ئیران بدەستێ دیموکراتا ئیرانێ هاتیە شەهیدکرن و جەنازێ وی ل
نەغەدەتێتەڤەشارتن
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2308
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە266 :

قاسم محەمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120585112523
ژ دایک بوویێ ( )1957یە
خەلکێ گوندێ (سەرو سبیێ) یەسەرب ناحیا (چەلێ) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1989-1982ریکخستی دگەل لیژنا ناوچا ئامێدیێ
رێکخراوا هەکاری.
ل ساال ( )1989ل گوندێ هرورێ هاتینەگرتن بدەستێ (پە.کە.کێ) و ها شەهید کرن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2294
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە267 :

لەزگین کەمال موحسین فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213514912574
ژ دایک بوویێ ( )1963یە
خەلکێ گوندێ (گیزێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1980دگەل بابکر زێباری
ل ساال ( )1983ب ئەگەرێ پەقینا مینەکا دیموکراتا ئیرانێ د ناڤبەرا مهاباد و محەمەدیار تێتە
شەهیدکرن و جەنازێ وی ل باژێرێ شنو هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2330
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
قوربانیی مین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە268 :

محەمەد ئەمین هێرۆ تەوەکەل عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220341512594
ژ دایک بوویێ ( )1956یە
خەلکێ گوندێ (بێزنورێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1974دگەل سەبری نێروەی
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981-1976دگەل سەبری نێروەی
ل ساال ( )1981د شەرەکیدا دگەل دیموکراتا ئیرانێ ل زێوەـ ئیران تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2351
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە269 :

محەمەد حەسەن محەمەد سەلیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220460212597
ژ دایک بوویێ ( )1932یە
خەلکێ گوندێ (باجلورێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961وەک ئامر بەتالیونا سەرب هێزا دهوک ڤەو ل
نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1976وەک ئامر هێز کارێ خو ئەنجام دایە
ل ساال ( )1983ل باژێرێ شنو ئیران د شەرەکیدا دگەل دیموکراتا ئیرانێ تێتە شەهیدکرن و جەنازێ
وی هەر لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر هێز
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2354
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە270 :
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محەمەد ساڵح عەبدولڕەحمان حەبیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119564112501
ژ دایک بوویێ ( )1942یە
خەلکێ گوندێ (ئاکرێ) یەسەرب ناحیا (ئاکرێ) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1974و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1984-1976دگەل هێزا ئاوارەل ئیرانێ.
ل ساال ( )1984دشەرەکی دا ل باژێرێ شنۆ هاتیە شەهید کرن و جەنازێ وی ل وێرێ هاتیە
ڤەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2270
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە271 :

محەمەد عەباس محەمەد نەجیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611874
ژ دایک بوویێ ( )1968یە .خەلکێ گوندێ (باستکێ) یەسەرب ناحیا (باتێل)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانێ پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پشتى تەشکیالتێت سوپا هاتینەکرن دبیتەپ.م دگەل فوجا
 5لیوا تایبەت و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1997ل ساال ( )1997د کارەساتا نافخو دا لشەرێ کەبکێ
حەمەئاغاى تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1470
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
ق .شەڕی ناوخۆ
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە272 :

مستەفا محەمەد ئەمین عەبدولحەمید مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611879
ژ دایک بوویێ ( )1952یە .خەلکێ گوندێ (کێستە) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1968ێ .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال (-1976
 )1988ێ وەک پ.م ئامر مەفرزەسەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤە.پشکداریێ د سەرهلدانا بوهارا بیروزا
ساال ( )1991دا دکەت و پاشان پشتى تەشکیالتێت لەشکەرى تێنەدانا دبیتەئامر فوج سەرب سوپایێ
ئێک ڤەو بەشداریا چەندین شەرێن نافخویى دکەت و بەردەوامیێ ب کارێ خو دبەت تاکو ساال ()1995
ێ .ل ساال ( )1995د کارەساتا نافخو دا لشەرێ کەسنەزان تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فوج
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1475
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە273 :

موراد خان نەجمەدین پیرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611876
ژ دایک بوویێ ( )1967یە .خەلکێ گوندێ (ئەلەهێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا
پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشان دبیتەپ.م دگەل لیوا تایبەتا دوو یا وەجیە بارزانى بەتالیونا  5و
بەردەوامیێ ب کارێ خو یێ پێشمەرگاتیێ ددەت تاکو ساال ( )1997ل ساال ( )1997د کارەساتا نافخو
دا لشەرێ کەبکێ حەمەئاغاى تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /ج .سەرپەل
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1472
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە274 :

موسا عیسا سەعدی عوبەید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407572812655
ژ دایک بوویێ ( )1962یە
خەلکێ گوندێ (زێوەشکان) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ()1975-1973
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1983-1981دگەل سەبری
نێروەی
ل ساال ( )1983د شەرەکیدا دگەل دیموکراتا ئیرانێ ل ئیران زێوەتێتە
شەهیدکرن و جەنازێ وی هەر لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2414
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە275 :

موشیر عەبدوڵاڵ سەلیم عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611878
ژ دایک بوویێ ( )1967یە .خەلکێ گوندێ (سپیندار خلفو) یەسەرب ناحیا (دێرەلوکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشان دبیتەپ.م دگەل فوجا  15لیوا تایبەت و بەردەومیێ ب
کارێ خو یێ پێشمەرگاتیێ ددەت تاکو ساال ( )1995ێ .ل ساال ( )1995د کارەساتا نافخو دا لشەرێ
چیایێ سەفینى تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1474
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە276 :

موشیر محەمەد ئەحمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121421054012666
ژ دایک بوویێ ( )1965یە .
خەلکێ گوندێ (بالقوس) یە سەرب ناحیا (باتێل) ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریە لساال ( )1982-1980دگە ل مالزم على .
ل ساال ( )1982د شەرەکیدا دگەل جەکدارێن دیموکراتا ئیرانێ ل
شیناوا/ئیران تێتە شەهید کرن و جەنازێ وى ل باژێرێ شنو هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2426
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
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رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە277 :

مەجید عەبدوڵاڵ حسێن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611873
ژ دایک بوویێ ( )1968یە .خەلکێ گوندێ (گارەى) یەسەرب ناحیا (دێرەلوکێ)ڤە .بەشدارى د
سەرهلدانا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو دبیتەپ.م ئەفسەرێ هەوالگێرى ل بەتالیونا ( )16سوپاى  12و
بەردەوامیێ ددەتەخەباتا خو تاکو ساال ( )2000ێ .ل ساال ( )2000د کارەساتا نافخو دا لسەر رێکا
سپیلک ب ئەگەرێ لێدانا ترومبێلێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
 /ئەفسەرێ هەوالگیرى
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1469
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە278 :

مەحمود حەسەن ئیبراهیم ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212090
ژ دایک بوویێ ( )1927یە .خەلکێ گوندێ (قەرەداغ) یەسەرب ناحیا (قادر کەرەم)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1967-1963ێ ئەندامێ لیژنا کفرى سەرب هێزا قەرەداغ ڤە .
ل ساال ( )1967ل قەرەداغ د شەرەکێ نافخو دا بدەستێ ینک هاتیە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .پلە :پ.م  /ئەندامێ لیژنا کفرى
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1773
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە279 :

مەحمود فەرەج قاسم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611875
ژ دایک بوویێ ( )1971یە .خەلکێ گوندێ (زاویتە) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا
پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل هێزا تایبەتا زاویتەیا عەزیز ویسى بانى و
بەردەوامیێ ددەتەکارێ خو تاکو ساال ( )1995ێ .ل ساال ( )1995د کارەساتا نافخو لشەرێ کەبکێ
حەمەئاغاى تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فسیل
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1471
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە280 :
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مەسعود حەسەن سڵێمان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611877
ژ دایک بوویێ ( )1978یە .خەلکێ گوندێ (بیێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .ل ساال ()1993
دبیتەپ.م دگەل فوجا  12لیوا تایبەتا دوو و بەردەوامیێ ب خەباتا خو ددەت تاکو ساال ( )1995ێ .ل
ساال ( )1995د کارەساتا نافخو دا لشەرێ کوالف قاسم تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1473
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە281 :

مەال رەمەزان ئیبراهیم محەمەد ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621202312899
ناڤدار ب بەحشتى
ژ دایک بوویێ ( )1954یە .
خەلکێ گوندێ (قومریێ) یە سەرب ناحیا (کانى ماسێ) ڤە .
خاندنا سەرەتایى ل گوندێ گرگا ب دوماهیک دئینت و زێدەبارى خاندنێت
ئاینـــــێ ئیسالمــــێ یێ پیروز ،لسەر دەستێ زانایێت ئاینى ل دەڤەرا
بەروارى باال و ل گوندێن (دێشێش و هرور و گروانش) و پاشى ل دەف (مەال
عەبدوڵاڵ بیادرى) تاکو ساال  1969بەردەوامیێ ددەتە خاندنا زانینێن ئایینى و
پاشى ل ساال  1971دبیتە ماموستایێ ئایینى ل گوندێ قومریێ ،شەهیدێ
نەمر هەر ژ بچویکاتیێ نیشانێت کورد پەروەریێ ل دەف پەیدا دبن و هەر زوى
هەست ب مافێن رەوایێن گەلى َخو دکەت و خو دکێشیتە ناڤ رێزێن پارتى
دیموکراتى کوردستان و ل ساال  1972شەرەفا ئەندامەتیێ وەردگریت و ژبەر
زیرەکاتى و شیانێت وى دبیتە بەرپرسێ شانەکا سەرەکى سەر ب رێکخراوا
روژئاڤاى دەڤەرا بەروارى باالڤە و دهێتە دانان دگەل (لیژنا چارەسەریا
موشکیال) هەلبەت رولەکێ چاک و بەرچاڤ هەبویە دناف ڤێ لیژنێدا و
ژالیەکێ دیڤە جهێ دلخوشى و ڤیانا هەمى هەڤال و کادرێت پارتى و
جەماوەرى بویە و گروڤە کریە کو خودان شیان و شارەزایى و وەستان لدەف
نینە ،ژبەر هندێ دهێتە هەلبژارتن بو ئەندامەتیا (لیژنا شەریعەتى) ل
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دەڤەرێ و ب دلسوزى کارێ خو ئەنجام ددەت تاکو کارەساتا خیانەت کارا
ئادارا ساال  ،1975لێ ل دەست پێکا شورەشا گوالنا پێشکەفتن خواز،
شەهیدێ قەهرەمان پەیوەندى پێ دهێتە کرن و ب نەپەنى دکەڤیتە قادا
خەباتێو بکارێ رێکخستنێ رادبیت و ئەڤە لدەمەکى کو مللـەتێ مە لبن
دەست هەالت و زورداریا رژێما بەعس دا دژیا و سەخت ترین روژ دبوراندن
دوژمن وەکى گورگەکێ هارو دەف بخوین بەرببو گیانێ مللـەتى و کارێ وى
هەر گرتن و سوتن و دەربەدەرى و کاڤل کرنا گوندا بو ،ڤى هەلوێست و
رەفتارا دوژمنى پتر برینێت کورد پەروەرو خەبات کەرا هەو ددان ،ئەو بو
شەهیدێ نەمر ل بهارا ساال  1976ب دەستێ رژێما بەعس دهێتە گرتن ل
دەڤەرا بەروارى باال و بو زیندانێت ئەمنا رژێمێ ل دهوکێ دهێتە ڤەگوهاستن
و لوێرێ دهێتە زیندان کرن و هەمى رەنگێت ئەشکەنجێ ددەنە بەر ،لێ
دوژمن نەشیا تستەکى ژێ بزانیت و ژێ وەربگریت و خوراگرتنا وى بێ شک
هەر دزڤریتە سەر باوەریا وى یا موکم ب دوزا گەلێ وى ،پشتى چەند هەیڤا
دهێتە بەردان و بو گوندێ خو دزڤریت و دەست بکارێ خو یێ رێکخستنێ
دکەت و ل پایزا ساال  1976دهێتە هەلبژارتن بو ئەندامەتیا رێکخراوا (دیار
بەکر) کو ئێکەمین رێکخراو بویە ل لقا ئێک و ل دەڤەرا بەروارى باال لوى دەمى
دهێتە دامەزراندن و هەروەسا و پشتى دەمەکێ کورت و ژئەگەرا بەرفرەە بونا
رێکخستنێت پارتى جارەکادى دهێتە هەلبژارتن بو بەرپرسیاریا رێکخراوا
(قەدەم خێر) ل دەڤەرا بەروارى باال .لێ وەدیارە شەهیدێ نەمر دیتىیە کو
ئێدى نەشێت بەردەوامیى َبدەتە خەباتا خو یا نهێنى ئو ب هێز کرنا
رێکخستنێ ژبەر دویف چون و چاڤدێریا رەشەک و خوفروشێت دوژمنى نەچار
دبیت خەباتا نهێنى دگهوریت و چەکێ شەرەف و کەرامەتێ دکەتە ملێ خو
و ل دوماهیا ساال  1976بریارا گەهشتنا رێزێت پێشمەرگێ شورەشا گوالنا
پێشکەفتن خاز ددەت ،و پشتى خاتر خاستنێ ژکەس و کارو هەڤالێت خو
لنەخوشترین و تەنگاڤ ترین دەلیڤەدا ئەو دگەل خێزانا خو لگوندەکێ
کوردستانا تورکیا ئاکنجى دبن .
ل ساال  1978دهێتە هەلبژارتن بو ئەندامەتیا کومیتا دەڤەرا خەبات ئەوا هاتیە
دروست کرن ل تخویبێ دەڤەرا (بەروارى باال ،بامەرنێ ،گولیا ،صەیدا و
دوسکىیا) ئەف کومیتە کومیتەک شورەشگێرو گەروک بو و ژڤان هەڤاال پێک
هاتبو :
1مستەفا مزیرى  -بەرپرس.2شەهید مەال رەمەزان – ژدەرگەال موسا بەگێ تا وەرمێلێ .3شەهید عرفان هرورى  -روژئاڤایێ بەروارى باال .4نەوزاد نزارکى – دەڤەرا دوسکىیا.5عەبدوڵاڵ بناڤى – کادر.شەهیدێ نەمر دهێتە هەلبژارتن وەک نوینەر بو پشکدارى کرنێ دکونگرێ
(نەهێ) یێ پارتیدا ئەوێ هاتیە گرێدان ل ساال  1979ل ئیرانێ .ل ساال
 1980لدەمێ پێک ئینانا لقا ئێک و کومیتێت سەر ب لقێ ڤە شەهیدێ نەمر
دهێتە دانان جێگرێ بەرپرسێ لیژنا ناوچا ئامێدیێ و ل ساال  1982دهێتە
ڤەگوهاستن بو دەڤەرا ئاکرى و شێخان و لوێرێ ژى دبیتە جێگرێ بەرپرسێ
ناوچا دەڤەرێ و بودەمەکێ کێم و پاشى دهێتە دانان وەک بەرپرسێ ناوچا
ئاکرێ و شێخان تاکو ساال  ،1984پاشى هەر لوێ سالێ دهێتە ڤەگوهاستن
بو دەڤەرا زاخو وەک بەرپرسێ لیژنا ناوچا زاخو ،ئەڤە هەمى دزڤریتە سەر
زیرەکاتى و شارەزایى و شیانێت بەرفرەە ژهەمى الیاڤە لدەف شەهیدى.
لساال  1986و پشتى سەرەدانا مێژویى یا سەروک (مسعود بارزانى) بو
دەڤەرا لقا ئێک و سەرەدانا لیژنا پشکنینێ دبەرژەوەند دا هاتە دیتن
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شەهیدێ نەمر بێتە ڤەگوهاستن بو ئەندامەتیا لقى ئێک و پاشى بهێتە
ڤەگوهاستن بو بارەگایێ (م.س) بەرێز ،لساال  1987جارەکادى دهێتە
ڤەگوهاستن بو سنورێ لقا چار یا خەباتکەر ،و دبیتە بەرپرسێ لیژنا ناوچا
قەالدزێ و لوێرێ بەردەوامیێ ددەتە خەباتا خو تاکو ساال  1991لدەمێ
سەرهلدانا پیروزا گەلێ مە شەهیدێ نەمر پشکداریێ دڤێ سەرهلدانێدا
دکەت و دهێتە هەلبژارتن بو بەرپرسیاریا (میحوەرێ زاخو) و ئێکسەر قەستا
دەڤەرا بادینا دکەت و دەست بکارێ خو دکەت برێک و پێکى و بەرى
شکەستنا سەرهلدانێ ب چەند روژا و ب فەرمانا بەرێز (د .کمال کەرکوکى)
بەرپرسێ لقىئێک هێزەکا مەزن یا پێشمەرگەى دبەتە سنورێ سوریا بو لێدانا
رەبیا گرێ چەپەرا لدەڤەرا (زمار) لسەر سنورێ عیراق و سوریێ و ل
ڤەگەریانێ هێرشا دوژمنى لسەر هەرێما سەرهلدانێ دهێت و دکەڤنە ناڤ
هێزێت دوژمنى و سێ روژا دهێنە محاصرەکرن لێ پشتى شەرەکێ دژوار
شیان خو رزگار بکەن ئەوژى پشتى هندەک ژهەڤالێت وان شەهید و بریندار
دبن و بنەخوشى خو دگەهیننە باتیفا گولیا و لوێرێ بەرسینگێ دوژمنى
دگرن و چەند جارا سەربازگەها باتیفا گولە باران دکەن .پشتى ڤەگەریانا
جەماوەرى ژچادرگەهێت سنورى بو ناڤ باژێرو باژێرکا شەهیدێ نەمر دبیتە
بەرپرسێ لیژنا ناوچا زاخو و ل ساال  1992دهێتە ڤەگوهاستن بو بارەگایێ
لقى ئێک و پاشى دبیتە بەرپرسێ لەشکەرێ چار ل دەڤەرا ئامێدیێ .
شەهیدێ نەمر ئەڤ چەلەنگىیە و قەهرەمانیێت خارێ ئەنجام داینەو
پشکدارى تێدا کریە:
1.دانانا کەمینەکێ لبەرێ کەر 1976/6
2.شەالندنا نەخوشخانا قەدشێ 1976/6
3.لێدانا مقر سریێ کانى بەالڤێ 1976/7
4.دانانا کەمینەکێ دناڤبەرا چەقەالوبریفکا 7/1976
5.لێدانا مقر فەوجێ گەرمکێ 1977/6
6.لێدانا مقر فەوجێ سوتکى 1978/8
7.لێدانا هێزا تایبەت لدەشتا سەفەریا 1979/6
8.لێدانا قەسرا صدام ل ئینشکێ 5/1979
9.گرتنا چار مهندسێت مصرى 5/1979
10.لێدانا مقرێ بانێ شکەفتا ئینشکێ 1979/5
11.لێدانا مقر سریێ بن گرکا 1979/6
12.لێدانا مقر سریێ کانیا تا ل بامرنێ 6/1979
13.بەرسینگ گرتنا هێرشا مەزن بو سەر وەرمێلێو دەڤەرا بەرواریا 1981/3
14.لێدانا مقر سریێ گابنێرکى 1981/5
15.لێدانا مقرێ سەربازیێ سەرێ ئامێدیێ 1981/7
16.دانانا کەمینەکێ دناڤبەرا قەدش و مەیدانکا رویڤیادا6/1981
17.لێدانا مقر سریێ ئورمانا 1981/8
18.بەرسینگ گرتنا هێرشا دوژمنى بو سپنە و مەتینى8/1981
19.دانانا کەمینەکێ دناڤ بەرا راڤیناو ئورمانادا 1981/8
20.لێدانا لیوا مەتارێ بامەرنێ 1981/9
21.دانانا کەمینەکێ ل گرێپانێ و گرتنا چار خەبیرێت فرنسى7/1982
22.لێدانا ناحیا زاویتە 1982/7
23.شەالندنا نەخوشخانا زاویتە 1982/9
24.لێدانا مقر سریێ مام سەینى 1982/7
25.لێدان و ستاندنا مقر سریێ زاویتە 1982/4
26.برینا رێکا گشتى دناڤبەرا زاویتەودهوک بو دەمێ روژەکێ 1983/6
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مقرێ جاشا ل باقپێ و چاربوتێ 1983/4
لیوا بارەگایێ دهوکێ 1983/7
زالگەها دهوکێ 1983/9
رەبیا سەرێ غەلبوکێ 1983/9
بارەگایێ جاشێت مرێبا 1983/4
رەبیێت گەلى خورکى 1983/6
عەرەبێت بەرکچکێ و دەست کەفتى چەند سالح بون 1983/5
عەرەبێت گوندێ بێساتێ و دەست کەفتى چەند سالح بون

27.لێدانا
28.لێدانا
29.لێدانا
30.لێدانا
31.لێدانا
32.لێدانا
33.لێدانا
34.لێدانا
7/1983
35.هجوما مەزن یا دوژمنى بو دەڤەرا زێبارێ 1983/4
36.هجوما سوارو سپیندارێ 1984/5
37.توپ بارانکرنا فەوجا باگێرا 1984/7
38.دانانا کەمینەکێ لبن ئەتروشێ 1984/7
39.هجوما دوژمنى بو دەشتا فەیدیێ 1984/8
40.هجوما دوژمنى بو دەڤەرا کافیاو بریفکاو بالەتە شێخان 1984/4
41.لێدانا مقر فەوجێ زرێزە 1985/4
42.توپ بارانکرنا لیوا باتیفا گولى 1985/4
43.لێدانا مقر سریێ رەبیا باسکێ دوازدەمالنێ 1985/5
44.توپ بارانکرنا بارەگایێ فرقا زاخو 1985/6
45.توپ بارانکرنا بارەگایێفەوجا ئاڤ گەنیێ 1985/6
46.برینا رێکا گشتى دناڤبەرا زاخو و باتیفا و کانىماسێ6/1985
47.دانانا کەمینەکێ ل کوچێت مەرینا لدەڤەرا سلێڤانەیا7/1985
48.لێدانا بارەگایێ سریا بێتاسێ 1985/7
49.هجوما مەزن یا چیایێ سپى و دەڤەرا لێفێ 1985/8
50.توپ بارانکرنا بارەگایێ لیوا بێگوڤا 1985/8
51.توپ بارانکرنا بارەگایێ لیوا قەسروکێ 1985/6
52.توپ بارانکرنا فەوجا حەسەن ئاغا 1986/4
53.توپ بارانکرنا فەوجا دەشتە تەخێ 1986/6
54.لێدانا رەبیا ئاخە سپیکى (لڤێرە بریندار ببو) 6/1986
55.توپ بارانکرنا باتیف گولى 1986/7
56.گرتنا ناحیا مانگێشکێ 1986/6
57.برینا رێکا گشتى یا گەلیێ زاخو 1986/7
58.لێدانا بارەگایێ فەوجا ئاسهێ 1986/7
59.لێدان و وەرگرتنا عەرەباو دەوروبەرێت پەزى 1986/8
60.هجوما دوژمنى بو سەرێ کاشێ و دەڤەرا دوسکیا و لێڤێ 1986/11
61.هجوما دوژمنى بو سرکو دەست کەفتى چەند سیالح و کەل و پەل بون
1987/6
62.هجوما دوژمنى بو زێوکێ و ناڤکەنداو دەست کەفتى سێ خوفروش و
سالح بون 1987/6
63.هجوما دوژمنى بو زرێزەو کانیا تیا و دەست کەفتى چەند سالح بون
1987/5
64.لێدان و وەرگرتنا ناحیا شەرانش دەست کەفتى  73خوفروش و چەند
سیالح و کەل و پەل بون 1987/6
65.هجوما دوژمنى بو سەر سادو کەشکێ 1989/10
66.هجوما دوژمنى بو بەرئاڤا مەزن و دەڤەرا پێشابیرێ  3روژا محاصرە بون
1991/3
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67.لێدانا بارەگایێ لیوا باتیفا گولیا 1991/3
ل سپێدەیا  1992/10/15ل دەڤەرا نێروەورێکان ل دەمێ ئەنجام دانا کارێ خو
وەک بەرپرسێ لەشکەرێ چار ،دگەل جەکدارێن پ ک ک دکەڤنە دشەرەکێ
گران و دژواردا پشتى دربەکێ مەزن ب تیرورستا دکەڤیت سەیدا مەال
رەمەزان قومرى شەهید دبیت و گیانێ وى دبیتە کوترەکا سپى و بەرف
ئەسمانێ کوردستانێ دفریت .
هزار سالڤ ل گیانێ شەهیدىو تەڤایا شەهیدێت بزاڤا رزگارى خازا مللـەتێ
کورد بن .
پلە  :بەرپرسێ لەشکەرێ 4
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2533
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە282 :

نزار محەمەد سڵێمان نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321191612631
ژ دایک بوویێ ( )1966یە
خەلکێ گوندێ (خرابیا) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1979وەک کادر سەرب لقا ئێک ڤەو ل ئەنفالێن رەش
ئاوارەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )1989ب ئەمرێ جەنابێ سەروکی وەک مەفرەزەکا پارتی زانی قەستا کوردستانا عیراقێ
دکەن و ل دەڤەرا شیڤ رەزانێ ل سنورێ تورکیا کەتینە بیسەکا  PKKو بێ سەروشین دبن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2389
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
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رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە283 :

نەجمەدین پیرۆ فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407514912648
ژ دایک بوویێ ( )1943یە
خەلکێ گوندێ (ئەلەهێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل سەبری
نێروەی .و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ دبیت
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1983-1976دگەل سەبری
نێروەی
ل ساال ( )1983د شەرەکیدا دگەل دیموکراتا ئیرانێ ل زێوەـ ئیران تێتە
شەهیدکرن و جەنازێ وی هەر لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2407
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە284 :

هادی عەلی محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621223712900
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ژ دایک بوویێ ( )1938یە
خەلکێ گوندێ (مارونسێ) یەسەرب کوردستانا تورکیا ڤەپشکداری د
شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1963
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەمعاون ئامر
هێز دگەل حەجی حسێن مارونسی
ل ساال ( )1992د شەرەکیدا دگەل جەکدارێن ) (PKKگوندێ سوریا دەڤەرا
باتیفا تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م  /جێگرێ ئامر هێزی
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2534
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە285 :

کەنعان جەرجیس موسا ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213450612571
ژ دایک بوویێ ( )1927یە
خەلکێ گوندێ (بیرێ) یەسەرب ناحیا (نێروەو رێکان) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا حسو میرخان و ل نەکسا ساال
( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1989-1976دگەل رێکخراوا زوزک سەرب هێزا بارزان ڤە
ل ساال ( )1989د شەرەکیدا دگەل دوژمنی ل زێوەـ ئیران تێتە شەهید کرن و جەنازێ وی هەر لجهێ
ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2327
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .شەڕی ناوخۆ
جورێ کەس:
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رەگەز:
شێوەزار:
نەتەوە:
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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