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لیستی ئەو پێشمەرگە دێرینانەیە کە
ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
21-01-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی لیستی ئەو پێشمەرگە دێرینانەیە کە 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
21-01-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم

2

75

113

19-01-2015

جاشنامە  -وەشانی 2ەم

2

140

287

18-01-2015

ژنکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

30

41

18-01-2015

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم

2

510

960

16-01-2015

هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم

4

1859

5035

15-01-2015

براکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

172

285

11-01-2015

ئەنفالنامە  -وەشانی 2ەم

2

165

359

10-01-2015

3935

7345

04-01-2015

2014نامە  -وەشانی 1

1

166

344

01-01-2015

گەپنامە  -وەشانی 1ەم

1

236

428

23-11-2014

کۆبانێنامە  -وەشانی 1ەم

1

118

130

23-11-2014

داعشنامە  -وەشانی 1ەم

1

26

27

16-11-2014

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
1ەم

1

403

514

10-06-2014

هاوڕێنامە  -وەشانی 3ەم

3

1653

4811

03-06-2014

وێنەنامە  -وەشانی 1ەم

1

722

1419

03-06-2014

وەرزشنامە  -وەشانی 1ەم

1

78

101

02-06-2014

چاالکواننامە  -وەشانی 1ەم 1

1284

1778

02-06-2014

ناونامە  -وەشانی 1ەم

1

1238

3259

01-06-2014

زیندانینامە  -وەشانی 1ەم

1

1812

3172

01-06-2014

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

31

33

01-06-2014

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

219

282

01-06-2014

پەندنامە  -وەشانی 1ەم

1

110

404

31-05-2014

رێکخراونامە  -وەشانی 1ەم

1

546

937

31-05-2014

باڵوکراوەنامە  -وەشانی 1ەم 1

435

756

31-05-2014

شوێنەوارنامە  -وەشانی
1ەم

1

100

171

31-05-2014

شوێننامە  -وەشانی 1ەم

1

1396

2887

31-05-2014

جاشنامە  -وەشانی 1ەم

1

163

285

30-05-2014

2291

3289

28-05-2014

188

358

28-05-2014

شەهیدنامە  -وەشانی 2ەم 2

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1
ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

2

شەهیدنامە  -وەشانی 1ەم 1

2753

6140

27-05-2014

1

3562

12747

25-05-2014

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم
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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 ،دلێر رەفیق ،رێناس نەورۆزی ،کاروان
دوراندیش ،ئامانج حاجی نوری ،شوان مامساڵ ،شیال ،خالد بلباس  ،ڕەوەز جەالل ئەمین،
داستان ئاسۆ ،شاهۆ حوسێنی ،چاالک مەەمەد ،ساموەس ،،کامەران ئیبراهی ،،مەڵبەند
غازی ،پەشێو ،زانا سەرگەتی ،رزگاری ،دیلمان مەەمەد کەری ،،ئوسامە گوڵپی ،حیكمهت
رهسوڵ...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015
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ژمارەی تۆمارەکان536 :
رۆژی ئامادەکردن21:12:25 2015/01/21 :
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بابەتی ژمارە1 :

ئازاد خانەقینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119133558406
هونەرمەند ناوی تەواوی "ئازاد وەهاب عەبدولڕەحمان"ە و لەساڵی  1958لە
شارۆچکەی خانەقین لەدایکبووە و بەهۆی خولیای بەهونەرەوە لەساڵی
 1977چۆتە دونیای هونەر و ژمارەیەکی زۆر گۆرانی و سرودی شۆڕشگێرانەی
هەیە ،کەزۆربەیان هۆنراوەکانیان فۆلکلۆری لوڕین.
ناوبراو لەساڵی  1979دەچێتە شاخ و پەیوەندی بەشۆڕشی کوردییەوە
دەکات ،هەروەها لەساڵی  1984بۆتە ئەندامی تیپی مۆسیقای شەهید
"کارزان".
ئازاد خانەقینی بەنەخۆشییەکی کوشندە لە شاری سلێمانی گیانی
لەدەستدا و لە گۆڕستانی شەهیدان لەشاری سلێمانی بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
خانەقین
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

ئازاد خۆشناو زیارەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910986
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3 :

ئازاد خەفاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111051
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4 :

ئازاد سەگرمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011012
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5 :

ئازاد مەریوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111046
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یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

ئازاد کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022522141182382
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111062
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

ئاوات قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011008
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

ئاکۆ رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222115523930
ئاکۆ لەساڵی  1964لەگەرەکی مەڵکەندی سلێمانی هاتۆتە دنیاوە .ساڵی  1981بۆتە پێشمەرگەو
بەشداری چەندین نەبەردوو پێکدادانی سەربازی کردووەو چەندینجاریش بەسەختی برینداربووە .تا
راپەرینی  1991بەردەوام و بەبێ پچران پیشمەرگە بووە .لەدوای راپەرین سەرگەرمی کارکردن و
دابینکردنی بژێوی ژیانی بووە ،ئەمە جگەلەوەی کە ئاکۆ رەش دەنگی خۆش و پر لەغوربەتی هەبوو،
لەئاواز دانانیشدا دەستێکی بااڵی هەبوو ،ئاوازی بۆ گۆرانی چەند گۆرانیبێژێک داناوە لەوانە :جەمال
شەریف ،کامەران عومەر ،سامان عومەرو چەند گۆرانیبێژێکی دیکە کە تائێستا تۆمارنەکراون.
جگەلەوانەش چەندین شیعری سۆفیگەریشی نووسیوەو ئاوازی بۆ داناون ،کاتی خۆی بەنیازبوو چەند
گۆرانییەک تۆماربکات و وەک یەکەم بەرهەمی بیخاتە بازارەوە ،بەاڵم هونەرمەندێک بێزاریدەکات و ئیتر
سوێند دەخوات نەچێتەوە بەالی هونەردا.
لەسااڵنی  1979-1977باشترین یاریزانی هەڵبژاردەی الوانی سلێمانی بووەو لەتۆپی پێ ،تۆپی
دەست ،سێباز ،چەندین خەاڵتی رێزلێنانی وەرگرتووە.
ئاکۆ هەرگیز خۆشەویستی نەکردووەو بە بەردەوامیش بەتایبەتی لەدوای راپەرین هەمیشە
بەگۆشەگیری و تەنیایی و بێدەنگی ژیانی دەبردەسەر.
بەرەنجی خۆی بژێوی ژیانی دابیندەکردو چاوی لەدەستی هیچ کەسێک نەبوو ،لە ،2006/10/20
پێشمەرگەی دێرین و هونەرمەندو ئاواز دانەری بەتوانا ئاکۆ مەحمود حەمە رەحیم (ئاکۆ رەش) بەهۆی
نەخۆشی لەشاری سلێمانی گیانی بەخشی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
وەرزشەوان
هونەرمەند
♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە10 :

ئیبراهی ،ئەحمەد حوسەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111054
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11 :

ئیبراهی ،جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111043
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یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش
هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :

ئیبراهی ،مەەمەد ئیبراهی - ،حاجی ئیبراهی،
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171204554421
لە ساڵی  1949لە گوندی گواڵن لەدایک بووە ،لە ساڵی  1977بۆتە
شۆرشەوە لەگەڵ شەهید عەلی نەبی دا بووە،
پێشمەرگە ،لە سەرەتاکانی
ِ
لە رۆژی  1991-03-05لە ئیستخبارات شەهید بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی ئەشکەنجە
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

ئیبراهیمی حاجی کوێخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111050
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

ئەبو عەنتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111032
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

ئەحمەد جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211086
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :

ئەحمەد عوزەیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112521094910875
پێشمەرگەی دێرین و ئەندامی دڵسوزی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بە هۆی نەخۆشی لە رێکەوتی  10-11-2009کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

ئەحمەد فەقێ رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011020
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

ئەحمەد قەدەفەری

31

http://www.kurdipedia.org/?q=2011031817152923133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

ئەحمەد قەمبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111041
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

ئەحمەد مستی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005251134504313
ئەحمەد مستەفا کانیلینجی ساڵ  1919لەگوندی کانیلینج لەدایکبووە و لە سااڵنی  1943تاکو ،1945
شۆرشەکانی بارزاندا کردووە ،دواتریش وەک ئەفسەرێک لە کۆماری کوردستاندا
بەشداری لە
ِ
لەشەرەکاندا زۆر بەسەختی بریندار دەبێت.
لەیەکێک
و
کردووە
بەشداری
ِ
دەگەرێتەوە
دوای رووخانی کۆماری کوردستانیش ،لەگەڵ شێخ ئەحمەد بارزانی و خێزانە بارزانیەکان
ِ
گەرانەوەش بۆ عێراق لەگەڵ هەڤااڵنی دەسگیر دەکرێت و فەرمانی لەسێدارەدانی بۆ
عێراق ،دوای
ِ
دەگۆرێت بە  20ساڵ زیندان .
دەردەچێت ،بەاڵم دواتر فەرمانەکە
ِ
لە  ،2010-05-24لە نەخۆشخانەی رزگاری شاری هەولێر ،کەسایەتی و پێشمەرگەی دێرین ،ئەحمەد
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مستی ،بەهۆی نەخۆشیەوە لەتەمەنی  91ساڵی کۆچی
مستەفا کانیلنجی ،ناسراو بە ئەحمەد
َ
دوایی کرد.
هەر هەمان رۆژ لە مەراسیمێکی فرەواندا ،تەرمەکەی گواسترایەوە بۆ گوندی کانیلینج و لەزێدی خۆی
نێژرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەربازی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

ئەحمەد مەال غەفور شێخ پاڵەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110413250888045
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
چەمچەماڵ
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە22 :

ئەحمەد نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011018
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یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

ئەحمەد نەسروڵاڵهی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614342133036
ئەندامی کۆمیتەی باکووری دانمارکی حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە24 :

ئەردەاڵن بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=200910121104162082
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هونەرمەندی جوانەمەرگ لە ساڵی  1967لە شاری هەولێر لە دایکبووە و
لەماوەی کارکردنی هونەریدا چەندین بەرهەمی جوان و ناوازەی پێشکەش بە
گوێگرانی کوردی کردووە و یەکێک بووە لە هونەرمەندە بەتوانا و
خۆشەویستەکان و خاوەن جەماوەرێکی بەرفراوان بووه .نێوبراو چەند ساڵێک
پێشمەرگایەتییشی کردووە .لە  2009-10-10لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی
ستۆکهوڵمی واڵتی سوید بەناوی کارۆلینسکا ،بەنەخۆشیی شەکرە کۆچی
دوایی کرد .ئێوارەی  10-14تەرمەکەی گەییشتەوە هەولێر و رۆژی  10-15لە
گۆڕستانی شێخ ئەحمەد لە هەولێر بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

ئەسعەد ئاوماڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111038
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :
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ئەسعەد خۆشەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715441175374
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

ئەسعەد درودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061421392760272
کوردێکی رۆژهەاڵتی کوردستانە کە لە کرماشان لەدایکبووە و خوێندنی
سەرەتایی ،ناوەندی و دواناوەندی لە کرماشان بەسەرکەوتنەوە تەواو کردووە
و بۆ درێژەی خوێندن لە تاران لە زانکۆی شەریف بۆ ئەندازیاری خوێندووە و
پێش تەواو کردنی بە هۆی هەستی کوردانە و نەتەوەییەوە ،رووی لە
پێشمەرگایەتی کردووە 17 .لەمەوبەر بووە بە ئەندامی کۆمەڵە (حیزبی
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان) و لە ئورگان و ناوەندە جۆراوجۆرەکانی
ئەو رێکخراوەیەدا ئەرکە پێسپێردراوەکانی بەجێ گەیاندووە .لە دەرەوەی
واڵتیش لە  5ساڵ لەمەوبەرەوە لە پێشدا لە تەلەفزیۆنی رۆهەاڵت و
پاشانینش لە ئاسۆسات دا چاالک ،وێژەر و بەرنامەوان بووە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی) سەبارەت
بە (ئەسعەد درودی) لە19:06:17 2011-6-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرماشان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:

36

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە28 :

ئەنوەر تۆفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112101393234
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

ئەوال قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011027
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

بەختیار ئەحمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903051650071558
ناسراو بە بەختیاری شکۆف ،ساڵی  1968لەشارۆچکەی خورماڵ لەناوچەی هەورامان لەدایک
بووە.ساڵی  1982پەیوەندی بەڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە کردووە .ساڵی 1983
پێوەندیی بەهێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە کردووە و لەماوەیەکی کەمدا بووەتە فەرماندەی کەرتی
بیارەی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان .لەراپەڕینی  1991لەگەڵ دابەزینی پێشمەرگەدا و بۆ
ئازادکردنی ناوچەی هەڵەبجە و دەوروبەری لە گوندی ئەحمەدئاوای ناوچەی هەورامان ،بەهۆی
تەقینەوەی مینەوە بریندار بووە .لەدوای راپەڕین ،لە رۆژی  1993 /12/25دا گیانی سپاردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی هەورامی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە31 :

بەختیار باخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211070
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

بەختیار شەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20090117145416997
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لە  1961-08-23لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،لە تەمەنی هەڤدە
ساڵییەوە بووەتە پێشمەرگەی پاسۆک .ساڵی  1980چووەتە هۆڵندا.
ئەندامێکی چاالک و پلەبەرزی پاسۆک بووە .چەندین نووسین و وەرگێڕانی
هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

بەرزان سەعید گەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901280836471197
لەدایکبووی ساڵی ()1963ی گەڕەکی چوارباخی شاری سلێمانییە،
سااڵنێکی دوور و درێژ پاسۆک بووە .دوای ئەوەی لە ساڵی ( )1984لە گوندی
ئەحمەد ئاوا لەالیەن حکومەتی بەعس بەسەختی بریندار دەکرێت ،قۆڵێکی
لە کاردەکەوێت .پاش راپەڕین دەبێتە ئەندامی پارتی یەکگرتن .پاشان دەبێتە
پارتی و نیشتەجێی شاری هەولێر دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە34 :

بەهادین عەبدوڵاڵ ئیبراهی - ،بەهادینی حەلی،
http://www.kurdipedia.org/?q=201009220938299587
لە ساڵی  1953لە گەڕەکی کانیسکانی شاری سلێمانی لە دایک بووەو لە
ساڵی  1980بۆتە پێشمەرگەو لەنێوان ساڵەکانی  1982بۆ  1986لێپرسراوی
مەکتەبی سەربازی ی.ن.ک بووەو لە  1993شدا لێپرسراوی ئیدارەی
مەکتەبی سیاسی لەئەستۆبووه.
لەبواری هونەریشدا خزمەتێکی بەرچاوی کردووەو دامەزرێنەری بەرنامەکانی
کەشکۆڵو رەنگاڵە بووەو خاوەنی چەندین کاری هونەرییە لە بواری کۆمیدیو
زنجیرە دراماکان .ناوبراو لە  2010/9/21بە هۆی نەخۆشییەوە کۆچی
دواییکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەکتەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

بەکری حاجی سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301338104590
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ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە36 :

پشکۆ ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032346342393
شانۆکار و رۆژنامەنووس ،نێوبراو یەکەم بێژەری رادیۆی یەکێتی بوو لە شاخ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆکار
جۆری کەس:
رۆژنامەنووس
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

پێشڕەو ئەحمەد حەسەن  -پێشڕەوی ئەحە کەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=201002282010303775
پێشتر پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی و لە2001یشەوە تا  2005لێپرسراوی دەستەی پاسەوانەکانی د.
بەرهەم ساڵح بووە ،ئێستا هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی گۆڕانە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

تاریق ئەحمەد مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061109405559539
لەدایکبووی  1962کە پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی بووە ،ئێوارەی  2011-06-10لەنزیک گوندی مەحمود
پەریزاد لە تەکیەی جەباری سەر بە قەزای چەمچەماڵ تەرمەکەی بەکوژراویی دۆزراوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی توندوتیژی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە39 :

تاهیر عەلیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118035335118894
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

تاهیری خەلیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716110189
لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1335هەتاوی واتە  1956زایینی لەشاری بۆکان لەدایک بووە.
لەتەمەنی  7سالییەوە ئاشقی گۆرانی و موسیقا بووە .گوێ گرتن لەدەنگی
هونەر مەندانێکی وەک محەمەدی ماملێ ،حەسەن زیرەک و بە تایبەتیش
تاهیر تۆفیق ،عەلی مەردان و ساڵح دیالن بوو بەهۆی ئەوەی کەبەرهەمی
یەکەمی لەتەمەنی  15ساڵی باڵوبکاتەوە و لەشارەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان باڵوبکاتەوە .ئەو باڵو کردنەوە لەڕۆژ هەاڵتی کوردستان بوو بەهۆی
وەی کەراگەیاندنەکوردیەکانی ئەو کاتی حکوومەتی ئێران بۆ وتووێژ بانگی
بکەن ،چەند بەرهەمێکیشی لەتەلەفزیۆنی مەهاباد تۆمار کرد کەبریتین لە:
دەنگ و رەنگ ،شەوی تاریک و بێ دەنگ،گوڵی مەهاباد ،کیژۆڵەی کوردستان
هەر ئەوە بردمیە تەلەفزیۆنی تاران بۆ کۆنسێرت لەتەمەنی  18ساڵیدا،
هەروەها تەلەفزیۆنی و رادیۆی سنە،گەیشتە قۆناخێکی کەهەستی کرد کە
دەتوانم گۆرانی بڵێم لەئەو کاتەدا بوو کەڕاپەڕینی گەالنی ئێران دەستی پێکرد
ەویش وەک کوردێک بە هەستێکی نەتەوەیییەوە چووە ناو خەبات و بوو بە
پێشمەرگەیەکی کوردستان لەشۆرش دا زیاتر لە  50گۆرانی و سروودی
نەتەوەیی باڵوبۆتەوە و بەسروودی لە قەندیلی سەربەرزەوە ناوبانگی دەرکرد.
لەهەموویان ڵێ سەر کەوتوو تر بووە .بەهۆی پێشمەرگایەتی و گوتنی
سروودی سیاسی و نەتەوەیی کوردی لەحکومەتی ئەو کاتی ئێران قاچاغ
بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە41 :

تاڵب رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011013
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

تایەر عەلی والی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360810955
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە43 :

تەها عەلی ئەحمەد  -تەها مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021443061515
ل ساال  1934ل دەڤەرا بارزان ژ دایک بویە ،هەر د ساال 1961ێ ڤە پێشمەرگایەتی کریە و هن جارا
ژی ئاوارەبون و دەربدەری ژ بەر ڤێ چەندێ دیتیە ،پشتی کو ئیرو کوچا داویێ کری ،ل گۆرستانا
شاخوالن هاتە بن ئاخ کرن.
مزوری هن هەلبەستێن ئەڤینی یێ و شورشگیری و نەتەوی هەنە و کاریگەریا مەالیێ جزیری یێ
هۆزانڤانێ کورد ب سەر ویدا هەبوو .
لە  2008-11-09کۆچی دووایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە44 :

جەبار مستەفا (جەبارە رەش)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072422554691471
جەبار مستەفا رەسول ناسراو بە (جبارە رەش)
لە دایک بووی ساڵی  1963هەولێر.
دەرچووی ئامادەیی (تمریچ) ساڵی .1984-1983
دەرچووی ئامادەیی وێژەیی .2010-2009
خوێندکاری کۆلیژی یاسا قۆناغی چوارەم.
ساڵی  1981پەیوەندیم بە رێکخستنی (ی.ن.ک) کردووە.
ساڵی  1985پەیوەندیم بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کردووە.
زیندانی سیاسی محکوم بە ئیعدام ساڵی  1987لە ئەبوغرێب.
پلەی رێکخراوەیی  :جێگری ل.مەڵبەندی 3ی هەولێر لێپسراوی بەشی
رێکخستنی مەڵبەندی .3
کاندیدی یەکێتی بۆ پەڕڵەمانی کوردستان لە 2013دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە45 :

جەزا عەبدولواحید ئەحمەد  -جەزا سەرسپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050309023657215
لە دایکبوی ساڵی  ،1959دەرچوی ئامادەیی بازرگانی شاری سلێمانیە ،لە
ساڵی  1976پەیوەندی کردوە بە کۆمەڵەی مارکسی لینینی کوردستانەوە،
لە ساڵی  1979چوەتە ریزیەکانی هێزی پێشمەرگەری کوردستانەوە ،هەتا
راپەڕین بەردەوام دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

جەعفەر حوسەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111034
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

جەالل جەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101010424215
ئەندامی مەکتەبی سیاسی پێشووی یەکێتی و هەڵسوڕاوی دیاری
بزووتنەوەی گۆڕان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە48 :

جەالل عومەر سام ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=200909111540402026
جەالل عومەر سام ئاغا:
ساڵی  1941لە گەڕەکی سەرشەقام لە سلێمانی لەدایک بووە.
خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندیی لە سلێمانی تەواوکردووە.
ساڵی  1963کۆلێژی بازرگانی و ئابووریی لە زانکۆی بەغداد تەواو کردوه.
ساڵی  1965هەروەها کۆلێژی ئەفسەرانی یەدەکی لە بەغداد تەواو
کردووە.
زیندانی سیاسی بووە بەهۆی چاالکیی سیاسیی کوردییەوە  1962لە
زیندانی خەلف ئەلسەدە لە بەغداد کاتێک کە خوێندکار بووە.
لە ساڵی  1964وەکو فەرمانبەر دامەزراوە لە فەرمانگەی پۆستی سلێمانی،
پاشان پاڵێوراوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی بانکی بازرگانی سلێمانی ،پاشان
گوێزراوەتەوە بۆ زانکۆی سلێمانی و ساڵی  1971کراوە بە بەڕێوەبەری
کارگێڕیی زانکۆی سلێمانی.
لە ساڵی  1974تا  1975بەشداریی شۆڕشی ئەیلولی کردووە .
دوای هەرەسی شۆڕشی ئەیلول دوورخراوەتەوە بۆ ماوەی زیاتر لە  5ساڵ بۆ
بەغداد.
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لە هەشتاکاندا هاتۆتەوە بۆ سلێمانی لە فەرمانگەی گشتیی شارەزوور و
بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی کاری کردووە تا راپەڕینی
ساڵی.1991
لە دوای دروستکردنی یەکەم حکومەتی کوردستان ،کراوە بە ڕاوێژکاری
دارایی و ئابووری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری و هەتا ساڵی  2000پاشان بۆ
ماوەی  3ساڵ بووە بە بریکاری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکومەتی
هەرێمی کوردستان.
له ساڵی  2002ەوە کراوە بە سەرۆکی دیوانی چاودێریی دارایی ،بە پلەی
وەزیر بۆ ماوەی زیاتر لە  9ساڵ لەو پلەوپایەیەدا ماوەتەوە ،لە سەرەتای 2011
لەسەر داواو پێداگرتنی خۆی ،خۆی خانەنشینکردووە.
لە ماوەی ئەم دوو وەزیفەیەیدا لە وەزارەتی دارایی و لە دیوانی چاودێری دوو
جار بە فەڕمی داوای کەمکردنەوەی مووچەکەی خۆی کردووە لەبەر
بارودۆخی خراپی دارایی ئەوکاتەی حکومەت ،جگە لەمەش خانووەکەی خۆی
کە بە زیاتر لە  600هەزار دۆالر نرخێندراوە ،لەسەر وەزارەتی تەندروستی
تاپۆی کردووە کە لە دوای خۆی بکرێت بە بنکەیەکی تەندروستی بۆ
دانیشتوانی گردی سەرچنارو خەڵکیتر ،هەروەها ئەو پارچە زەوییەی کە
هەیبووە پێشکەشی دیوانی چاودێریی دارایی سلێمانی کردوەو فرۆشراوە بە
زیاتر لە  70میلۆن دینار ،ئەو پارەیە خراوەتە بانکەوە وەک شێوازێک لە خەاڵتی
نۆبڵ هەتا سوودی سااڵنەکەی بدرێت بە فەرمانبەرانی شایستە و لێهاتوو،
هەروەها تەرخان بکرێت بۆ ئەو خانمە سەالرانەی دیوان کە دەستنیشان
دەکرێن بۆ ئەو خەاڵتە ،لەمەشدا ئامانجە سەرەکییەکە ئەوەیە کە هانی
دەستپاکی و دڵسۆزی و رەوشتبەرزی تاکی کورد بدرێت.
شایانی باسە بەهۆی کاروبارە پێویستییەکانی دیوانی چاودێریی داراییەوە بۆ
بەرگری لێکردن و پاراستنی مڵک و ماڵی گشتی سەرۆکی دیوان و
فەرمانبەران روبەڕووی چەندین هەڕەشەو ناوزڕاندنی نێو میدیاکان بووتەوە کە
لە رێگەی گەندەڵکاران و تااڵنچییەکانی موڵک و سەروەت و سامانی
میللەتەوە بەرامبەریان کراوە.
ئەم زانیاریانە هەموویان لە پەرتووکی روونکردنەوەکانی دیوانی چاودێریی
داراییدا پارێزراون ،لە بەرگی یەکەم و دووهەمی بەڵگەکانداو بەدوورو درێژی
باڵوکراونەتەوە .
مامۆستا جەاللی سام ئاغا تاکە وەزیریشە کە دوای خانەنشینکردنی
لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە رێزی لێنراوە ،کاک عیماد ئەحمەد
جێگری سەرۆکی پێشوی حکومەت و چەند گەورە بەرپرسێکی حکومەت
رێزلێنانەکەیان لە ماڵەکەی مامۆستا خۆیدا پێشکەشیان کردووە ،بە
خۆشحاڵیەوە  2014-12-28یانەی کوردی (میدیا) لەهۆڵەندا توانی شەرەفی
رێزلێنانی دووەهەمی پێ ببڕێت.
سەرچاوە:PUKmedia
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
وەزیر
♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە49 :

جەالل قوربانی  -جەالل بزوەشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021912021364257
پ.م دێرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە50 :

جەالل کوێخا رەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011000
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :

جەمال چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021113232275713
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :

جەمال مۆرتکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062822445091133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :
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جەمیل هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003042046223821
پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی و سەرۆکی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە54 :

جەمیلە رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030414242464361
1959ساڵی لە شاری نەغەدە لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە بنەماڵەیەکی
ئایینی لە دایک بووم .باوکم خەتیبی کوردەکانی ئەو شارە بوو .چون عالم و
خوێندەوار بوو و فکرێکی پێشکەوتوانە و ئەوڕۆیی هەبوو ،ئایینی بوونەکەی
قەت نەبوە رێگری ئازادی و ژیانێکی سەربەست و مۆدێرنی سەردەمی
ئەوکات بۆ ئێمە .هەر بۆیەش هەموو مناڵەکانی بۆ خوێندن نارد بۆ شارە
گەورەکانی ئێران .منیش ساڵی ئاخری خوێندنم لە تەورێز تەواو کرد.1977.
لەوێ بوو کە من بە بۆنەی براکانم کە سیاسی بوون وهەر وەها تێکەاڵوی
لەگەڵ رەفیقەکانیان ،زیاتر لەگەڵ مەسائیلی سیاسی و هەروەها فکری
چەپ ئاشنا بووم .کار و چاالکی سەرەتاییم هەر لەو سااڵنەوە دەست پێ
کرد .زۆر یارمەتی دەری یەکێک لە براکانم بووم کە ئەوکات بە نهێنی لە
هەستەی ئەسلی کۆمەڵە دا بوو .بە یارمەتی ئەو پێوەندی زۆرم لەگەڵ
کرێکارە فەسڵیە کانی کوردستان کە لە کورەخانەکانی دەوروبەری تەورێز
کاریان دەکرد پەیدا کرد و زۆر جار بە چەند رۆژ لە الیان دەمامەوە و شان بە
شانیان خشتم لەگەڵ دەبڕین .دوواتریش کە دەگەڕانەوە بۆ ماڵ و گۆندی
خۆیان لە کوردستان ،سەردانی گوندەکانیانم دەکرد و لە کارو ژیانی سادە و
پڕ لە مەینەتی ئەوێش دا لەگەڵیان بووم .ئەوە وای کرد کە من بە تەواوەتی
بچمە ناو ناخی ژیانی خەڵکی هەژار و چەوساوەوە و بە تایبەتی ئاشنا بووم
بە ژیان و بارودۆخی سەخت و بێ مرادانەی ژنانی چینی کرێکار و دێهاتی
کورد .هاوکات بۆ هیچ سات و کاتێکیش بە ئەمەنە عەقڵ و دەرک و زانیاریەک
کە ئەوکات بووم لە رۆشن کردنەوە و ئاگا کردنەوەی ئەوان لە زۆلم و بێ
مافی و چەوسانەوەیان درێغم نەدەکرد.زۆری پێ نەچوو خەبات و راپەڕینی
گەالنی ئێران دژی دەسەاڵتی پاشایەتی دەستی پێ کرد .وەک هەموو
کەسی تر منیش چاالک و بەشدار بووم .لە نەغەدە لەگەڵ چەند کچی تر
رێکخراویکی ژنانمان پێک هێنا و هاوکات لەگەڵ داخوازیە گشتیەکان خوازیاری
مافی یەکسان بۆ ژن و پیاو بووین و پێمان وابوو لە هەر ئاڵوگۆڕێکدا دەبێ مافە
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تایبەتیەکانی ژنان لەبەرچاو بگیرێ و دروشمەکانی تر ئەم مافە رەوایانە
دانەپۆشێ .ئێمە کاریگەریمان بوو لەسەر ئەوە کە ژنانی ئەو شارە کە تا ئەو
کات ناو بازاریشیان زۆر نەبینیبوو بە سەدان و هەزاران بێنە دەرەوە بۆ ناو
خۆپیشاندانەکان و ناو مزگەوتەکان بۆ گوێ دان بە قسەوباسی سیاسی.
هەر چەند دایک و باوکم لەگەڵ سیاسی بوونی من بە تایبەتی بە تەنها
سەفەر کردنم بۆ شارەکانی تر ناڕازی بوون و کێشەیان لەگەڵ دەکردم بەاڵم
بە هۆی بارودۆخی سیاسی و گەشەی خەبات و شوور و شەوقی
گەنجێتی ،من و سەدان ژنی تری کۆمەڵەیی تەسلیم نەدەبوین و گوێمان بە
کەس نەدەدا .روخانی حکومەتی شآ و بە دەسەاڵت گەیشتنی کۆماری
ئیسالمی نە تەنیا ئەو خەبات و جوش و خرۆشەی خەڵکی کەم نەکردەوە
بەڵکو زیاتری کرد .خەڵک وشیار ببوەوە و داوای مافی چارەنووس و ئازادی و
عەداڵەتی دەکرد .کۆماری ئیسالمیش دژی هەموو ئەوانە بوو.بە هۆی
شەڕێکی ناخۆش و کارەساتبار کە لە نێوان کورد و تورکەکانی نەغەدە دا
رووی دا و باری ئەمنی ئێمە تێکچوو ،ناچار شارم بەجێ هێشت و لە مهاباد
نیشتەجێ بووم .ماوەیەک لەگەڵ چەندین کوڕ و کچی گەنج کومیتەی ئیمداد
و یارمەتی گەیاندن بە ئاوارەکانی کۆردی ئەم شەڕە بووین .دوواتر لە الیەن
تەشکیالتەوە ئەرکی بەڕێوە بردنی کار وباری ژنانی شاری مهابادم پێ
سپێردرا .هاوکات لە ناو جەمعییەتی داکۆکی لە ............دا بەشدار بووم .لە
راستیش دا وەها فەزا و بارودۆخێک بوو کەس شەوو رۆژی بۆ نەبوو .شار
دەکواڵ ،روحیەی خەباتکارانە و هۆشیاری خەڵک و پێداگری لەسەر داخوازە
رەواکان لە ئەوجی خۆی دابوو ..بۆیەش حاکمانی ئیسالمی فەرمانی
جیهادیان دژی کوردستان دەر کرد و بە هەموو شێوەیەک بەرەو داگیر کردن و
قەتڵ و عامی کوردستان رێکەوتن .هەر ئەو رۆژە بە بڕیاری کۆمەڵە لەگەڵ
چەند کەس لە کادرەکانی کۆمەلە بەرەو مەنتەقەی سەردەشت رێکەوتین.
لە هەموو الیەکەوە سیاسیەکان هاتبوون بۆ ئەوێ .دووای چەندەها روداو و
ماجەرای جۆراوجۆر ،من و هاوڕێم گوڵێ قوبادی ماندگار بوین و بە بڕیاری
کۆمەڵە چوین بۆ گۆندی میراوێ و لە دەرمانگاکەی ئەوێ لە ژێر دەستی
دوکتور موحەمەد رەحیمی دەستمان کرد بە کاری تەداوی و دەرمانی خەڵکی
مەنتەقە .هەر لەوێ چووینە الی خەیاتی دێیەکە و یەکی دەستێک جلی
پێشمەرگانەمان بە دورین دا و دەمانچەیەکمان لە خۆمان دا و وەکو
پێشمەرگە رەسمیەتمان دا بە خۆمان.لەگەڵ داگیر کردنی زیاتری شار و
گوندی کوردستان لە الیەن کۆماری ئیسالمیەوە ئێمە رۆژ بە رۆژ زیاتر مەجبور
بە پاشەکشە و هەڵکشان بەرەو سنوورەکان دەبووین .لە هەموو ئەم ماوەش
دا بە دایم لە ژێر بوردمان و تۆپ باران و تەقەی هێلیکۆپتەرەکانی دوژمن دا
بووین .من و گوڵێ هەموو گوند و کێوەکانمان بە پێ بڕی .زۆر گوند چۆڵ
کرابوون و خەڵکەکەی لە ترسی هێرشی دەوڵەت رایان کردبوو .زۆر جار لە زۆر
گوند هەر من و گوڵێ و چەند دانە هاوڕێی تری ئێمەی لێ بوو و کەسی تر.
بە سەر هەموو سەختیەکان و ئاوارەگی خەڵک و بریندار بوونیان و برسیەتی
و مەینەتەکانیاندا جار و بار لەو دێهاتە چۆڵە دا هەستێکی تایبەتی و
خۆشیشمان پەیدا دەکرد ئەویش هەست بە ئازادی بوو ،واڵت چۆڵ بوو و من
و گوڵێش دەچوین بۆسەر کانی دێ و خۆمان و جلەکانمان دە شورد و قژی
یەکمان کورت دەکردەوە و قسەمان دەکرد .جێی سەرنجە کە هەمیشە و لە
هەموو ئەم کاتانە دا کۆپتەر بە سەرمانەوە بوو و بۆردمانی دەکرد .زۆر
دێهاتمان بڕی و خەڵکمان بینی .من و گوڵێ زیاتر لەگەڵ تیمی پزیشکی
بووین .لە گوندەکان دەماینەوە و خەلکمان تداوی دەکرد .چەندها پیاومان
دەرمان کرد کە بەسەر مین کەوتبون و قاچ و دەستیان پەڕیبوو .رۆژێک لە
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گوندێک پیاوێکی هەژار هاواری بۆ هێناین وتی ژنەکەم خەریکە ئەمرێ،
منالەکەی نابێ .من و گوڵێ دەست و بردمان کرد و بە بێ ئەوە زۆر لە
مامانی بزانین ،لەتاو رزگار کردنی ژنەکە هەموو شتێکمان زانی و مناڵەکامان
بە دنیا هێنا و ژنەکەش بێ وەی نەجاتی بوو.ئێمە لەم ماوە دا بە یارمەتی ژن
و مێردێکی گەنجی زۆر مێهرەبان کە لە گوندێکی نزیک سنوور دەژیان ،تەواوی
مەنتەقەی سوتێنراوی کوردستان کە بە مەنتەقەی موحەڕەمە دەناسرا
گەڕاین .ئێمە دەیان گوند و باخ و کانیاومان بینی کە وێران کرابوون،
سوتێنرابوون و تەقێنرابوونەوە .ئەم سەفەر و گەڕان و ژیان لەگەڵ خەڵکی
زۆڵم لێکراوەی کورد ،هەست و فکر و دەرکی ئێمەی زۆر گۆڕی بە نیسبەت
زۆڵم و زۆری دیکتاتۆرەکان لە خەڵکی کورد.پێویستە بڵێم کە لە هەموو ئەم
ماوە دا ئێمە وەکو پێشمەرگەی ژن زۆر بە گەرمی و رێزەوە لە الیەن خەڵکەوە
وەردەگیراین .خەڵک بە پێشوازمان دەهات و گوێیان بو قسەکانمان دەگرت.
دیاردەی پێشمەرگەی ژن بۆ هەموو کەس ئاسایی بوو .دوای ماوەیەک مانەوە
لە شێنێ چووین بۆ خڕی ناوزەنگ بۆ الی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان و
میوانی ئەوان بوین .الحەق رێزی زۆریان لێ گرتین ،لە مام جەالل و
هێرۆخانەوە بگرە تا هەموو کادر و کەسایەتیەکانیان .هێرۆخانمان کەمتر
دەبینی چون زۆر سەرقاڵ بوو بە کامێراکەی و ئیش و کاری تر و زۆرتر لە ناو
پێشمەرگەکان دا بوو .بەاڵم زۆر جار لەبەر دەرگای چادرەکەی مام جەالل
لەگەڵی دادەنیشتین کە هەمیشە خەریکی کتێب خوێندنەوە بوو و بەحسی
سیاسیمان دەکرد .دیارە زۆرتر ئەو قسەی بۆ دەکردین .مام جەالل من و
گوڵێی لەگەل خۆی دەبرد بۆ میوانی مقەرەکانی باقی هاوڕێیانی
سەرکردایەتی یەکیەتی و ئێمەش شانازی ئەوەمان پەیدا کرد هەموویان
بناسین .هەر ئەو کات دەورەیەکی ئاموزشی نیزامیشیان بۆ داناین و فێری
زۆر شتیان کردین 3 .مانگ ژیان لە ناو یەکیەتی نیشتمانی دا بۆ ئێمە زۆر بە
کەڵک و بە نرخ بوو .زۆر شت فێر بووین و زۆر تەجروبەی باشمان وەرگرت.لەم
چەند مانگە دا کوردستان و کۆمەڵەش زۆری ئاڵو گۆڕ بەسەر هاتبوو،
بزوتنەوەیەکی موقاومەتی بە هێز لە الیەن خەڵک و پێشمەرگەوە دەستی
پێ کردبوو .هێزەکانی رژیم لە زۆربەی شارەکان پاشەکشەیان پێ کرابوو.
رێکخستنە نهێنیەکانی کۆمەڵە زۆر بە هێزو چاالک بوون ،کۆمەڵە خۆی بۆ
دەورەیەکی تازەی خەباتی بەرباڵو ئامادە دەکرد ،ئامانج ئازاد کردن و
پاشەکشە پێدان بە کۆماری ئیسالمی و وەدیهێنانی ئامانجە رەواکانی خەڵک
بوو .سەرکردایەتی دوای قسە و باس لەگەڵ من و گوڵێ و ئەسپاردنی
بەعزێک کار ئێمەیان بەرەو سنە بەڕێ کردەوە .لە سنە دوای ماوەیەک ئێمە و
مەلەکە مستەفاسوڵتانی و ناهید بەهمەنی و فەهیمە قوتبی و تەلعەت
خالدی و نەسرین زەکەریایی و شەهین وەتەندوست و پەروین نەودنیان و
منیر ...کومیتەی ژنانی کۆمەڵەمان دروست کرد .هەر یەکەی لە شوێنێک و
لە شارێک دەستمان بە کار کرد .ئەرکەکانی ئێمە زۆرتر پێوەندی بە ژنانەوە
بوو .بە سەدان ژنی رووناکبیر و کرێکار و زەحمەتکێش چ وەکو رێکخستن و چ
وەکو الیەنگر لەگەڵ کۆمەڵە کەوتبون .هێزی ژنان چ بۆ خەباتە گشتیەکان دژ
بە کۆماری ئیسالمی و چ لە پێوەند لەگەڵ خواست و بیری ئازادیخوازانە و یە
کسانیخوازانه ،چاالکترین و ئامادەترین هێزی ناو خەبات و ناو مەیدان بوو .هەر
بۆیەش کۆماری ئیسالمی هەستی بە خەتەری گەورە لە کۆردستان دەکرد و
بۆی تەحەمول نەدەکرا ژنی کورد لەم رادە لە وشیاری و ئازایەتی دا ببینێ.
ئەوە بوو کە ئەوەڵ ئێعدامی ژن لە کوردستان دەستی پێکرد و هەر لە
سەرەتاوە یەکێک لە باشترین و چاالکترین کچەکانی شاری سەقزی بە نێوی
مەستوورەی شاسواری ئێعدام کرد .من دووای ماوەیەک کار کردن لە مهاباد
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چووم بۆ شاری تەورێز .کۆمەڵە تەشکیالتێکی قەوی و گەورەی لەوێ هەبوو.
دەیان چاالکی کرێکاری و رووناکبیری غەیرە کوردیش لەوێ لەگەڵ کۆمەڵە
بوون و کاریان دەکرد .ئەمە چ لە زانکۆی تەورێز و چ لە ناو بزوتنەوەی کرێکاری
بەرچاو بوو .کۆمەڵە لە ناو هەموو رێکخراوە چپ وئازادیخوازەکان و کەسایەتی
سیاسی و بزوتنەوەی کرێکاری و رووناکبیریدا رێز و خۆشەویستی و
پێگەیەکی تایبەتی هەبوو .ئەڵبەت ئەوکات ئێمە حیزبی کومونیستمان
دروست نەکردبو ،چون دووای دروست بوونی حیزبی کومونیست تاقە
یەکێکیان لەمانە لەگەڵمان نەمان و پشتیان تێ کردین .دەور و نەخشی ئێمە
ژنانی کۆمەڵە لە تەورێز زۆر بەرچاو بوو .شەوو رۆژ هەڵدەسوڕاین و قەت
هەستمان بە ماندوویی نەدەکرد .کاری چاپ و باڵو کردنەوەی هەموو
راگەیاندن و رۆژنامە و خەبەرنامەکانی کۆمەڵە لە ناو زانکۆکان و گەڕەکە
فەقیرنشینکان و کارخانەکانمان دەکرد ،لە هەر کوێ خۆپیشاندان بووایە ئێمە
بە الفیتە و نوسراوەی خۆمانەوە حازر بووین( ،پێویستە لێرە ئەمە بڵێم کە
ژنانی سیاسی و چەپ لەم سەرەومە دا چ بە ژمارە و چ بە چاالکی تەنگیان
بە ک.ا هێنابوو .بەڕاستی ژیر و نەترس و ئازا بوون) بەشێک لە تەداروکاتی
پێشمەرگە وەکو دەرمان و جل وبەرگ و چەک و .....مان لەوێوە پەیدا دەکرد،
دوکتور و موعالیجەی پێشمەرگەی بریندار کە ناردرابان بۆ ئەوێ لە ئەستۆی
ئێمە بوو ،بە دایم کۆڕ و کۆبوونەوەی کتێب خوێندنەوە و باسە
تەشکیالتیەکانمان بەڕێوە دەبرد و زۆر شتی تر .دوای  2ساڵ لە تەورێز بە
بڕیاری تەشکیالت چووین بۆ تاران .ئەو نەوعە کار و ژیانەمان لەوێش درێژە
پێدا .ئیتر ئەوکات کۆماری ئیسالمی کۆنترۆڵی تەواوی بەسەر وەزعەکەدا
پەیدا کردبوو .دیکتاتۆری رەش باڵی بەسەر هەموو واڵت دا کێشابوو .زۆربەی
سازمانە سیاسی و چەپەکان زەربەیان خواردبوو ،گیرابوون یا ئێعدام کرابوون.
بە داخەوە ئێمەش لەم هەڵمەتە دڕندانەیە بێبەش نەبووین و بەشێکی زۆر لە
کادر و بەرپرس و کەسەکانمان گیران و کەوتنە ژێر ئەشکەنجە و ئێعدام .من و
چەند کەسێکی تر بە بڕیاری کۆمەڵە گەڕاینەوە کوردستان و پێشمەرگایەتی.
لەوێشەوە تا ئێرە خۆی داستانێکی ترە.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
نەغەدە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە55 :

جەوهەر سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910965
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە56 :

چەتۆی کەریمە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010996
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

حاجی ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200907281611061906
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ئەنوەر ئەحمەد کەریم ،ناسراو بە حاجی ئەنوەر ،ساڵی  1957لەشاری
هەڵەبجە هاتوەتە دنیاوە ،یاریزانی تیپی هیوای هەڵەبجە و یانەی وەرزشی
سلێمانی تۆپی پێ بووە 1987 -1979 ،پێشمەرگە بووە لەریزەکانی ینک دا و
دوای زیندانیکردن و راونانی ژمارەیەک لە بەرپرس و پێشمەرگە ،وازیهێناوە .لە
راپەڕیندا بەشداریی کردووە لەپێکهێنانی یەکەم بنکەی شورایی و
بەڕێوەبردنی دادگای شۆڕشگێڕانەی خەڵک 1993 .بەشداریی لە پێکهێنانی
یەکێتی بێکاران لە کوردستان و دواتریش رێکخراوی بێکاران لە کوردستان و
نوێنەرایەتی هەردوو رێکخراوەکەی کردووە ،خاوەن ئیمتیاز و دەستەی
نووسەرانی هەردوو باڵوکراوەی دەەنگی بێکاران و خەباتی بێکاران بووە.
لەساڵی  1996لە واڵتی سویسرا نیشتەجێ بووە و بەشداریی لەپێکهێنانی
رێکخراوی پەنابەرانی کوردستان -عێراقدا کردووە و مانگەنامەی ژیاری تا 8
ژمارە ئامادەکردووە .ئەندامی دەستەی دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری ناوەندی
هەڵەبجە دژ بە ئەنفالکردن و جینۆسایدی گەلی کورد چاک ە .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە58 :

حاجی حاجی ئیبراهی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011015
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە59 :

حاجی میرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052212144864825
بەرپرسی دەزگای ئەیلوولی سۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە60 :

حسێن بەفرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714402724857
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە61 :

حوسەین بابە شێخ یەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360810956
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە62 :

حوسەین شیوەلوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111056
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە63 :

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:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

حەسەن وەکیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091621231761707
خەڵکی  :ماکۆ
لە دایکبووی  :قرەباڵغ 1929
کاتی شەهیدبوون 1980.00.00 :
شوێنی شەهید بوون  :ئاغ گۆل
شوێنی گڵکۆ:...
چۆنیەتیی شەهیدبوون  :رووداو
پلەی تەشکیالتی  :پێشمەرگە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (حەسەن وەکیلی) لە-16 :
20:39:56 2011-9
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە65 :

حەسەن کاکەیی  -هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009291038209724
لە دایک بووی  1962-10-09شاری کەرکوکە و یەکێکە لە پێشمەرگەی
دێرینەکان ،ماوەیەک ئەندامی کەرتی رێکخستنی دەنهاخ لە کۆمیتەی
رێکخستنی بەنەلۆکس بووە .رۆژی  2010-09-26لە کوردستان بە
کارەساتێکی دڵتەزێن کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :تەواوی کەناڵەکانی راگەیاندن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

حەسەنی شیرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100522175388402
یەک لە قسەخۆشە بەناوبانگەکانی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
ناسراو
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە67 :

حەمید دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051422325264746
ناوی تەواوی (عبدالحمید ئەحمەد عەلی)یە ،خەڵکی دهۆکە لە سالێ 1949
لە دایک بووە و بێشمەرکەی کۆنە و لە شەری ناوخوە هاتۆتە سلێمانی و
مامۆستا بوو پێش  3ساڵ خانەنشین بووە و کاری رۆژنامەنوسی کردووە و
بابەتی لە کوردستان پۆست بالو کردووەتەوە ،بەهۆی ئەو بابەتانەوە
هەرەشەی لێ کراوە بوویە لە سەرەتای مانکی 9ی ساڵی  2011چوە
کەرکوک و لەو مانگەوە بێ سەر و شوێنە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە68 :

حەمید گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111066
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە69 :

حەمە تاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011022
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە70 :

حەمە جەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031402332291
لە شاری سلێمانی لە ساڵی  1949دا لە دایکبووە .لە تەمەنی  19ساڵیدا
ژیانی هاوسەری پێکەوە ناوە و خاوەنی  6منداڵە ( 2کوڕ و  4کچ).
حەمەجەزا لە ساڵی  1969دا پەیوەندی کردوە بە شۆڕشی رزگاری خوازی
کوردەوە ،چەندین ساڵی تەمەنی ژیانی لە پێشمەرگایەتیدا بەسەر بردوە.
پاشان لەگەڵ خێزانەکەیدا روویان کردۆتە ئەوروپا و لە واڵتی دانیمارک
نیشتەجێبوون .پاش رابەڕینە مەزنەکەی بەهاری خوارووی کوردستان رووی
کردۆتەوە کوردستان لە سلێمانی درێژەی بە ژیانی هونەری و کوردایەتی
داوە.
خاوەنی چەندین سروودی نیشتمانی و ئاوازی خۆشی کوردییە ،حەمەجەزا
بە دەنگە خۆشەکەی گڕ و تینێکی تایبەتی بوو بۆ هاوڕێکانی لە شاخ.
لە تەمەنی  61ساڵیدا و لە کاتژمێر  1:50خولەکی  2010/10/1بەهۆی
نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کردوە .هەمان رۆژ لە گردی سەیوان لە سلێمانی
تەرمەکەی بەخاک سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
گۆرانیبێژ
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 ژمارە71 :

حەمە دوزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031422263180158
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
خورماتوو
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە72 :

حەمە سەعید حاجی غەریب سێتەاڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211092
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە73 :

حەمە سەید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011011
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە74 :

حەمە عەلی حاجی قادر کامەال  -مەال سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051535103830
پێشمەرگەی دێرین دەستەی هەمەدان لە  ،2009-04-05کاتژمێری  12،50ی
شەو بە هۆی نەخۆشییەوە لە خەستەخانە لەشاری یۆتۆبۆری لە واڵتی
سوید کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە75 :

حەمەسوور دووشیوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092215031788554
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە76 :

حەمەی شێخ حەسەن بەفراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011006
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

حەمەی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=201003160934433946
ماوەیەک یاریدەدەری جەالل تاڵەبانی بووە بۆ کاروباری کۆمەاڵیەتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە78 :

حەمەی مام سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010995
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە79 :

حەمەی مەال شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011016
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە80 :

حەوێز هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011026
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە81 :

خالید ئەحمەد ئاسنگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214214216664
رۆژ و شوێنی لەدایک بوونی 01.07.1957 :قەاڵدزێ،
1978- 1985:مامۆستای قوتابخانەی سەرەتایی لە ناوچەی پشدەر و
قەاڵدزێ،
1979- 1987:چاالکوانی سیاسی نهێنی دژی رژێمی داگیرکەری کوردستان،
1987- 1996:پێشمەرگە لە باشوری کوردستان،
1987- 1988:بریندار بوو بە (زەهری تالێم) لە بەری مەرگە،
1990- 1991:زیندانی زیاتر لە  3مانگ لە مدیریە ئستیخباراتی گشتی و
هەیئەی خاسەی بەغداد .بەتاوانی پێشمەرگە بوون و کاری سیاسی،
1996:پەنابەری سیاسی لە هۆڵندا،
لە هۆڵندا وێڕای دبلۆم لە زمانی هۆڵندا وەک زمانی دووەم و پەیمانگای
ئیدارەی
بازرگانی تەواو کردووه،
لە هۆڵندا ئەم کار و پیشانەی ئەنجام داوه؛
یاریدەدەری مامۆستا،کارمەندی ئیدارە و ژمێریاری،کارمەندی ئیداری و کۆنسوڵی بێدەرامەتان لە کاروباری کۆمەاڵیەتی،کۆمپانیای سەربەخۆ بۆ فرۆشتنی خۆراکی بەستراو،وەرگێڕی زمانی هۆڵندی– عەرەبی /عەرەبی– هۆڵندی.تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
قەاڵدزێ
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە82 :

خالید خولە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110152353251
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ناوی تەواوی خالید مەحمودە.
1956لەگوندی بانی بنۆکی بناری سورێن لەدایکبووە .
سەرۆکی خێڵی غەوارەیە.ـ  1974پەیوەندیی بەشۆڕشی کوردەوە کردووە لەناو (کۆمەڵەی
رەنجدەران)دا 1976/8/15 .بووەتە پێشمەرگە .
ـ پلەی خوێندەواریی تا شەشەمی سەرەتاییە.
لەسااڵنی هەشتاکانی سەدەی رابردوداو لەسەردەمی حوکمڕانی رژێمیبەعسدا موستەشار بووەو هەروەک بۆ چەند ساڵێک ئەندامی مەجلیسی
تەنفیزی بووەو لەو ماوانەشدا پێنج میدالیای ئازایەتی( ،نوط الشجاعە)ی
لەالیەن سەدام حسێنەوە پێدراوە.
پاش راپەرینەکەی 1991یش ،ناوبراو لەریزەکانی یەکێتی نیشتمانیکوردستاندا کاریکردوەو پاش دورکەوتنەوەی لەو حیزبەش ،لەم چەند ساڵەی
دواییدا سەرقاڵی کاری بازرگانیو بەڵێندەرایەتی بووە.
رۆژی  ٢٠١٣-٠٢-٢٣لە سلێمانی لەالیەن چەند چەکدارێکەوە کوژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
(جاش)
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

خالید گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111060
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

خدر پشتئاشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111052
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە85 :

خدر تەمەننایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103010515062647
پ.م دێرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە86 :

خدر سوارە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211088
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

خدر سۆفی مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910976
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

خدر قامیشی  -وەستا خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911101415462529
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لە زمانی خۆیەوە:
ناوی تەواوم (خدر فەتاح حوسێن)ە ،خەڵکی گوندی قامیشم سەربە
شارەدێی ماوەت .لەساڵی  1955لە گوندی قامیش لەدایکبووم .تا پۆلی
شەشەمی سەرەتاییم خوێندووە ،تەواوم نەکردووە .پاشان لە سلێمانی
نیشتەجێ بووینه.
لە ساڵی  1981چەکی پێشمەرگایەتیم هەڵگرت و لەڕیزەکانی هێزی
پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی کوردستاندا تا کۆتایی  1985لەسنووری
تیپەکانی ( )47و تیپی ()37ی شارباژێڕدابووم .لەپێشدا لە رێکخستندا ئیشم
دەکرد ،بەاڵم پاشان لەبەشی عەسکەری یەکسەر کردیانم بە فەرماندەی
مەفرەزە .بەر لەوەی واز لە پێشمەرگایەتی بهێنم وەکو پلە جێگری
فەرماندەی کەرت بووم ،بەاڵم لەوکاتەدا بڕیار وابوو بکرێم بە فەرماندەی
کەرت .جێگری عومەر چاوشین کەڵەکنی بووم ،شەهید عومەر چاوشین.
دوایی گواستمیانەوە بۆ کەرتەکەی کەمال شێخە کە لەوکاتەدا لەالیەن
یەکێتییەوە زیندانی کرابوو .بەوجۆرە منیان کرد بەلێپرسراوی ئەو کەرتە
تایەکێکی تری بۆ دادەنێن .کەواتە خۆم بەڕەسمی نەبووبووم بەفەرماندەی
کەرت .لەمانگی یانزەی 1985دا من و ئەوانەی لەگەڵمابوون تەسلیم بە
حکومەت بووینەوە .پاشان بوومە فەرماندەی مەفرەزە خاسە.
سەرچاوە :نەجمەدینی فەقێ عەبدوڵاڵ  -ماڵپەڕی دەنگوباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
(جاش)
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە89 :

خەباتە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082716480258747
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پێشمەرگەی تیپی 85ی بەڕانەتی
شوێن :زەڵێ
کات :مانگی یەکی 1989
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە90 :

خەباتە رەش  -پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062212235376798
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە: 91

خەدیجە مەعزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920294163900
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لە شاری شنۆ لەدایک بووە! لە بنەماڵەیەکی نێشتمانپەروەر و خۆشناو و مام
ناوەندی دا گەوەرە بووە! بە هۆی باب و مام و خاڵیەوە فێری ئەلف –ب
کوردایەتی بووە! قۆناغەکانی سەرەتایی و دەبیرستانی لە شنو خوێندوە
ودیپلۆمی لە دانیشسەرای مووقەدەماتی کچان لە مەهاباد تەواو کردوە!
پاشان لە ژیانی پێشمەرگایەتی دا وێرای کار کردن درێژەی بە خوێندن داوە
ولە یەکێک لە زانکۆکانی باشووری کوردستان لیسانسی حقووق(یاسا)ی
وەرگرتووە! چاالکی سیاسی هەر لە سەرەتایی شۆرشەوە بە بەشداری لە
خۆپێشاندانەکان دا دەست پێ کردوە! ئەرک و بەرپرسایەتی ئەو لە نێو
شورش دا بریتین لە :
1کارو چاالکیە سیاسی یەکانی کە لە یەکیەتیی الوانی دیموکرات دادەستی پێ کرد!
2ساڵی  1358ئەندامی کۆمیتەی شارستانی شنۆ و بەرپرسی ناوچەیحەسەن نوران بووە!
3- 1359ئەندامی کۆمیتەی" نەخش" بووە! ئەو کۆمیتەیە پێک هاتبوو لە
ئەندامانی کۆمیتە شارستانەکانی نەغەدە ،پیرانشار و شنو!
4هەر لەساڵی 1359بەرپرسی یەکیەتیی ژنان بووە!5لە کۆتاییەکانی ساڵی  1359شاری شنۆی بەجێ هێشت و لە دۆلیدێموکرات(زمزیرانی سەردەشت) و پاشان لە شاخ و دۆلەکانی کوردستان
گیرساوەتەوە!
6سەرەتا لە رۆژنامەی کوردستان بەشی وەرگێرانی هەواڵەکانی کوردی بۆسەر زمانی فارسی دەستی بە کار کردوە!
7پاش ماوەیەک بۆتە کادری رەسمی رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێرانلەبەشی وەرگێرانی هەواڵەکانی کوردی بۆ سەر زمانی فارسی دەستی بە
کار کردوە!
8پاش ماوەیەک بۆتە کادری رەسمی رادیۆ و وێژەری لە بەشی فارسیوپاشان بەشی کوردی دەست پێ کردوە!
9بەرپرسایەتی نووسین و بەرێوەبردنی سێ بەرنامەی وەک بەشیشەهیدان ،والمی نامەی گوێگرەکان و بۆ بەختیاری کۆمەل-ی وەئەستۆ
گرتوە!
10ماوەی  5ساڵ ئەندامی دەستەی نووسەران لە رۆژنامەی کۆردستانئۆرگانی کۆمیتە ناوەندی دا بووە و بەدەیان وەتاری کۆمەالیەتی(لەسەر ژنان و
مندااڵن)و سیاسی نووسیوە!
11بۆ ماوەی  5ساڵ وێرای هاورێیانی سەرپەرەستی گۆڤاری(ژنان) بووە وبە دەیان وتاری سیاسی وکۆمەالیەتی نووسیوە و وەرگیراوەتەوە!
12ماوەی شەش ساڵ بەرپرسی بونیادی پشتیوانیی لە رێکخراوە سینفیدیموکراتیکەکان بووە!
13لە هەموو کۆنگرەکانی حیزبی دێمۆکرات دا بەشدار بووە ،جگە لەکۆنگرەی  7کە لە دەرەوەی واڵت بووە!
14لە کۆنگرەی  11تا کۆنگرەی  15ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبیدیموکرات بووە!
 15ئێستاش لە تاراوگە دوور لە زێد وخزم و کەسان بۆ نەتەوەکەی خەباتدەکا!
16لە ماوەی  33ساڵ پێشمەرگایەتی و شۆرش دا گەلێک چەرمە سەریونەهامەتی لە پێناو ئازادی گەلەکەی دا چێشتوە!
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سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
سیاسەتمەدار
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شنۆ
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

خەلیل سەرکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091309064888796
هەڵسوڕاوی گۆڕان لەئێستادا و فەرماندەی کۆنی یەکێتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە93 :

دارا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200904230901551721
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شاعیر و نووسەر و رۆژنامەنووس  -جگە لەوەی هەفت ساڵ ()1991 -1985
پێشمەرگە بووە ،چەند پەرتووکێکی ئەدەبیی و رامیاریی و هزریی
بەرهەمهێناوە و چەند ساڵێکیش پێش راپەڕینی  1991لە شاخ دەستی
بەکاری رۆژنامەنووسیی کردووە و لە ساڵی  1994وەک سەرنووسەری
یەکەمین رۆژنامەی ناحیزبیی بەناوی (رۆژنامەی ئەمڕۆ) یەکەمین بەردی
بناغەی رۆژنامەگەریی ئازاد و سەربەخۆی کوردی داناوە ،ناوەناوەەش وتار و
بابەتی رۆژنامەنووسی لە گۆڤار و رۆژنامەکانی ناوەوە و دەرەوەی واڵت
باڵوکردۆتەوە ،بۆ ماوەی چوار ساڵ ( )2006 - 2003سەرۆکی (کۆمەڵەی
رۆشنبیریی کوردی -کێرکلیس) بووە لە بەریتانیا ،ئێستاش بەڕێوەبەری
(ماڵپەڕی ئەمڕۆ) یە.
سەرچاوە :رزگار کۆچەر  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
رۆژنامەنووس
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە94 :

دلێر شێخ بابە رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211068
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە95 :
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دوکتۆر رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211077
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە96 :

رابەر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200907140919551820
لە زمانی خۆیەوە:
ناوی تەواوم (فازڵ رەشید ساڵح)ە ،لە ساڵی  1963ئەو ساڵەی حەرەس
قەومییەکان باشووری کوردستانیان خەڵتانی خوێن و ئاگرو مەرگ کرد ،لە
گوندی (کتکە)ی سەربە شارۆچکەی پردێی سەر بە پارێزگای کەرکوک
لەدایکبووم .بەاڵم لە رەگەزنامە بە لەدایکبووی  1965تۆمار کراوم .تا پۆلی
پێنجەمی سەرەتاییم لە گوندی کتکە خوێندووە ،دوای هەرەسی شۆڕشی
ئەیلول لە گوندەکەمان راگواستراین و چووینە گوندی قەرەبەگ و پاشان بۆ ناو
شارۆچکەی پردێ .قۆناغی سەرەتایی و ناوەندیم لە پردێ تەواو کردووە.
ساڵی  1983خانەی مامۆستایانی کەرکوکم تەواو کرد ،هەمان ساڵ لە
گوندی دەرماناو بە مامۆستا دامەزرام .لە کۆتایی ساڵی ()1980وە پەیوەندیم
بە رێکخستنەکانی حزبی سۆسیالیستی کوردستان کرد .ساڵی  1984دوای
ئەوەی رێکخستنەکانی حزبی سۆسیالیست لە پردێ ئاشکرا بوو بوومە
پێشمەرگە لە ریزی حزبی سۆسیالیستی کوردستان /ئیتجاهی دیموکراتی
شۆڕشگێر .لە ساڵی  1986بوومە ئەندامی دەستەی نووسەرانی ئااڵی
ئازادی و گۆڤاری پێشکەوتنی سەردەمی شاخ .هەر لەکاتی پێشمەرگایەتی
لە ئەنجامی هەڵوێست وەرگرتن لە سەرکردایەتی ئەوکاتەی حزبی
شۆڕشگێر ،دەسگیر کرام و
سۆسیالیستی کوردستان /ئیتجاهی دیموکراتی
ِ
لەکاتی گواستنەوەم بۆ بارەگای سەرکردایەتی حزبی ناوبراو لە رێگا لە
گوندی (بانێ)ی سەر بە دینارتە رامکردو لە ژێر فشارو بەناچاری لە سةرةتای
1988دا تەسلیم بە رژێم بوومەوە.
لە راپەڕینی بەهاری  1991لەگەڵ چەند برادەرێک و بە پاڵپشتی جەماوەری
شارەکە و بەبێ بەشداریکردنی هێزی پێشمەرگە شارۆچکەی پردێمان لە
دەستی بەعس رزگار کرد.
ساڵی  1994جارێکی دیکە گەڕامەوە پیشەی مامۆستایەتی و لە بنەساڵوە
بوومە مامۆستا .لە ئاکامی مل نەدانم بۆ هیچ یەکێک لە دوو حزبەکە لە
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ناوەڕڕستی نەوەدەکاندا ناخۆشترین ژیانم بەسەر بردووەو رۆژی وا هەبووە،
دینارێکی ئاسنم لە گیرفان نەبووە.
اڵی  1992لەگەڵ چەند برادەرێکدا (رێکخراوی دەستەی راپەڕین)مان
دامەزراند .ساڵی  1995بەشداری کۆنفرانسی دامەزراندنی (بزووتنەوەی
جوتیارانی کوردستان)م کرد ،هەر لەو کۆنفرانسەشدا دەستەی راپەڕین
لەگەڵ بزووتنەوەی جوتیاراندا بوونە یەک رێکخراو .ئەندامی بەشی
راگەیاندنی بزووتنەوەی جووتیاران بووم .لەدوای پەالماری یەکێتی بۆسەر
بزووتنەوەی جووتیاران بوومە سەرنووسەری باڵوکراوەی پاڵە کە زمانحاڵی
بزووتنەوەی جووتیارانی کوردستان بوو .ساڵی  1997بەرنامەی دەنگی
جووتیارانم لە رادیۆی ئازادی هەولێر ئامادە دەکردو هەمان بەرنامە بۆ
سەرجەم رادیۆکانی ئازادی (شەقاڵوەو سۆران و سلێمانی و چەمچەماڵ و
کەالر)ی حزبی شیوعی کوردستان رەوانە دەکراو پێشکەش دەکرا ،هەر
هەمان ساڵ بوومە سەرنووسەری باڵوکراوەی (دەنگی جووتیاران) سەرەتا
بەناوی (اللۆ جافەر) و دواتریش بەناوی (رابەر رەشید) .لە بەهاری 2003
بەهاری رووخانی بەعس بۆ ماوەی سآ رۆژو سێ شەو وەکو پەیامنێری
تەلەفزیۆنی ئازادی کەناڵی هەولێر ،پەڕینەوە بانی ساڵەیی و راپۆرتێکی
دەگمەنمان لەسەر ناوچەکەو بێ دەسەاڵتی سوپای رژێم ئامادە کرد کە لە
هەولێردا دەنگی دایەوە .لە یەکەم رۆژی رزگارکردنی پردێ و کەرکوک وەکو
پەیامنێری تەلەفزیۆنی ئازادی یەکەم راپۆرتمان لەسەر رزگارکردنی پردێ و
دووبزو کەرکوک گەیاندەوە هەولێر کە زۆربەی خەڵکی باوەڕی نەدەکرد
کەرکوک رزگار کرابآ .
لە رۆژانی ( 5و 6ی ئەیلولی  )2003لەگەلڕ ژمارەیەک رۆشنبیری شارۆچکەی
پردێ یەکەم کۆنفرانسی (سەنتەری رۆشنبیری پردێ)مان دامەزراند و بە
سەرۆکی سەنتەرەکە هەڵبژێردرام.
هەر لە ساڵی ()2003وە سەرنووسەرو بەرپرسی هەردوو باڵوکراوەی
(پردێی برایەتی) و (پردێی ئازاد)م( .پردێی برایەتی) لەالیەن کۆمیتەی پردێی
حزبی شیوعییەوە دەردەکرا .پردێی ئازادیش سەنتەری رۆشنبیری پردآ
دەریدەکات و تا ئێستا سەرنووسەریم.
لە نیسانی ( )2008وە ئەندامی لقی کەرکوکی سەندیکای رۆژنامەنووسانی
کوردستانم .ئەندامی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی جیهانیشم .پەیامنێری
تەلەفزیۆنی ئازادی کەرکوکیشم.
جگە لە نووسینی بابەت و ریپۆرتاژو کاری رۆژنامەوانی دیکە ،بەکاری
وەرگێڕانەوەش خەریکم و کتیبێکم بەناوی (پێشەکییەک بۆ زانستی
راگەیاندن) لە نووسینی دکتۆر حەبیب کەرکوکی وەرگێڕاو دەزگای موکرایان
بەچاپی گەیاند.
دوو رۆمان و سێ کتێبی وەرگێڕدراو لەسەر بوارەکانی راگەیاندن ئامادەی
چاپن .ئێستا قوتابی قۆناغی چوارەمی زانکۆی هۆڵەندەی حوڕەم لە
کەرکوک /کۆلیژی راگەیاندن بەشی رۆژنامەنووسی.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز رابەر رەشید بۆ کوریپێدیا سەبارە بە ژیان و
کارنامەی خۆی لە 2009-07-14
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رابةر رةشید) سەبارەت بە
(رابەر رەشید) لە22:28:14 2011-11-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژنامەنووس
پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە97 :

رۆستەم کەرکوکی  -مام رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031703562356
سەرکردەیەکی سەربازیی یەکێتی بوو و ئێستا ئەندامی گۆڕانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەربازی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە98 :

رێباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910985
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

رەحمان رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211082
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە100 :

رەسوڵ عومەر لەتیف  -وەستا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110213004910549
ساڵی  1963لەکەرکوک لەدایکبووە
ساڵی  1979پەیوەندیی بەڕێکخستنەکانی یەکێتیو هێزی پێشمەرگەی
کوردستانەوە کردوە
کۆلێژی زانستە سیاسییەکانی زانکۆی سلێمانی تەواوکردوە
لێپرسراوی مەڵبەندی چەمچەماڵی یەکێتییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کەرکوک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە101 :

زاهیر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201001291041223344
ساڵی  1956لە شاری سلێمانی چاوی بە دنیا هەڵهێناوە ،لە دوای ساڵی
 1976ە وە بەهۆی ئەوسووتانە زۆرەی جەستەیەوە هۆڵەندا باوەشی
بۆگرتۆتەوەو وەکو پەناهەندە لەشاری ئەمستردامی هۆڵەندا ژیان بەڕێ
دەکات لەوکاتەوە تا ئێستاو کە ئێستاش لەگەڵ هاوسەرێکی هۆڵەندی
بەناوی (مارتای) ژیانیان رێکخستوە ،لە دوای هاتنی و ئەو بارە سەختەی
ژیانی وئازاری زۆری سووتاویەکەی بە ژیانێکی زەحمەت دا ئەو رۆژگارانەی
تێپەڕاندووە لە ئازارو ئەشکەنجەی برینە ساڕێژنەکراوەکانی کە چەندین
نەشتەرگەری جۆراو جۆری بۆ بەئەنجام گەیەنراوە ،ساڵی  1968وەک
هەمووکەسێکی ئاسایی ومنداڵێک لەبەرخوێندن ،پیاوانی رژێم بەهۆی
کاکیەوە ،کە پێشمەرگەی پارتی کۆمۆنیستی عێراق (باڵی قیادە مەرکەزی)
چووبوونە سەریان ولەتەمەنی  11ساڵیدا بە فیشەکێک قاچیان پێکاوەو
برینداریان کردوە ،ئەم کارە بۆتە هۆی ئەوەی کە ژیانی تێک بداو لەمالوال
کەوتۆتە خۆشاردنەوە و لەوکاتەوە وەک منداڵێکی فەرامۆشکراو تێکەڵی
خەباتی پێشمەرگایەتی بووە و چۆتە ریزی لەشکری شۆڕشگێڕی کوردستان
وبەشداری لەخەباتی شۆڕشی ئە یلولی مەزن کردوە.
پاشان وەک پێشمەرگەیەکی کورد لە شۆڕشی ئەیلولی مەزندا
هەربەگەنجی کەتەمەنی  18ساڵ بووە لە چیای زۆزک بە بۆمبای
قەدەغەکراوی جیهانی (فسفۆڕ) کەواڵتێکی کۆمۆنیستی وەک سۆڤیەت
دابووی بەڕژێمی عێراق بەخەستی برینداربووە ،هەر وەک دەڵێت ئەم
کارەساتە هەموو ژیان وبوونی کورتکردەوە بۆ بریندارێکی جەنگ ،ئەوکاتە هیچ
زمانێکی ئەوروپی نەزانیوە ،پاشان ئەمەریکیەکان گەیاندویانەتە بەریتانیاوبە
هۆی داخڵ بوونی لە نەخۆشخانەیەکی لەندەن لە مردن رزگاری دەبێ ،زۆر
جار لەالیەن ئەمەریکا و سیستەمە جیهانیەکانەوە ئەم بریندار بوونەی ئەمیان
بۆ ئامانجی سیاسی بەکارهێناوە کە لە نەخۆشخانەی (نۆنڤیرستی کۆلێج
هۆسپیتەڵ) ی لەندەن کەوتبوو دەیان رۆژنامە و کەناڵی تەلەفزیۆن چووبوونە
سەردانی و چەندان وێنەی ئەویان گرتووە ،وەک گەمەیەکی سیاسی و
(ڕیکالمی سیاسی) دژی بلۆکی سۆشیالیستی ئەوسای (سۆڤیەت)
بەکاریان هێناوە کە چۆن ئەو وەک پێشمەرگەیەکی کوردستان پێی
برینداربووە.
سەرچاوە :ساسان دەروێش  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی فڕۆکە
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە102 :

زاهیری مام عەلی سەمەنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030711212464375
خاڵە زاهیری مام عەلی سەمەنێ ناوی تەواوی زاهیر عەلی حمد مستەفا
ئەمین مەال عەبدالرحمان ،لە ساڵی  1946لە گەڕەکی سەرتەمتەمانی
شاری کۆیە چاوی بە رەزو باخە دڵڕفێنەکانی ئەم دەڤەرە هەڵێناوە .خاڵە
زاهیر یەکێک بوو لە تێکۆشەرە دیارەکانی رۆژانی سەختی شۆڕشی ئەیلول،
پێشمەرگەیەکی ئازا و بوێر و لە خۆبوردوو بەشداری لە زۆر داستانی پڕ
نەبەردی ئەم شۆڕشەدا کردوە بەتایابەت لە دەڤەری قەاڵدزێ و کۆیە و
خۆشناوەتی .ئەم کەڵە پیاوە لە پۆلی سێەمی دواناوەندی خولیای
کوردایەتی دەبێت و هەست بە زولم زۆرداری گەلە ستەمدیدەکەی دەکاتن
ئەگەرچی لە خوێندنەکەی زۆر سەرکەوتوو زیرەک دەبێت بەاڵم کاتێ کە
بڵێسەی شۆڕشی ئەیلولی مەزن هەلدەگیرسێ بە هەست کردن بە
لێپرسیاریەتیەوە بەرژەوەندی گەلەکەی دەخاتە سەر بەرژەوەندی تایبەتی
خۆی دە چێتە کۆڕی خەبات و وەک ئاشقێک بۆ تامەزرۆی ئازادی خاک و گەل
و وواڵت روو لە شاخە سەرکەشەکانی کوردستان دەکاتن و دەبێتە نموونەی
پێشمەرگایەتی .زۆرجار کاکە زاهیرم ئاخێکی هەلدەکێشا و دەیگوت ئەوانەی
کە ئێستا مامۆستا و شەهادەدارن لەمن زیرەک تر نەبوون بەاڵم من ئازادی
گەلەکەم ال گرنگتر بوو بۆیە نەم توانی درێژە بە خوێندن بدەم کە زۆریش تێدا
سەرکەوتوبووم .لەدوای نسکۆی  1975یەکێک بوو لەو تێکۆشەرانەی کە
تاماوەیەک لە شاخە سەرکەشەکانی کوردستان مایەوە و پێی ئەستەم بوو
کە گۆڕەپانی خەبات وا بەئاسانی چۆل بکات .لە شۆڕشی نوێ
گەلەکەشمان زۆر چاالکانە وەک قارەمانێکی بەئەزمونی تینوی کوردایەتی و
ئازادی پرس و راوێژی پێدەکرا لە رێکخستنەکانی بزوتنەوەی سۆسیالیستی
کوردستان ،دەیان جار دووچاری گرتن و ئەشکەنجەو ئازار بۆتەوە لەالیەن
دائیرەی ئەمنی بەعسیەکان ،تەنانەت وای لێهات بوو کە هەر چاالکیەک لە
کۆیە دژی حکومەت و دامودەزگاکانی بکرابایە ئەوا کاک زاهیری جوانەمەرگ و
تایەراغای برای و محەمەدی براشی لەالیەن بەعسیەکان بۆ لێپێچینەوە
بانگدەکران و ئازار دەدران .خاڵە زاهیری مام عەلی سەمەنێ مرۆڤێکی
سەخی و بەدەست و دڵ بوو ،لە سەرەتای شۆڕشی نوێدا دوکانێکی
دارتاشی هەبوو لەگەڵ خوالێخۆشبوو ئەمیری باقیاغای فرۆشتیان و کردیان
بەیارمەتی بۆ شۆڕش ئەوە لەکاتێکدا کە بژێوی ماڵ و منداڵی لەسەر ئەم
دوکانەبوو .لەساڵی  1979بەناچاری کۆیەی زێدی بابو باپیرانی بەجێدێڵێت و
لە هەولێر نیشتەجێدەبێت و تا پاش راپەڕینە مەزنەکەی کوردستان لە سالی
 1991دەگەڕێتەوە زیدی خۆی شاری خەبات و بەرخۆدان شاری شەهیدان
شاری کۆیەی خۆڕاگر .لە رووی کۆمەاڵیەتیەوە مرۆفێکی بەڕێزو تێکەڵ بوو کە
خەڵک حەزی بە برادەرایەتی و تێکەالوی ئەم کەڵە پیاوە دەکرد ،بەتایبەت
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خەڵکانی خولیای شۆڕش و کوردایەتی و ئاشقانی هونەرو هتد ،،بەراستی
کوڕی رۆژی تەنگانەو لێقەومان بوو .ئەوانەی کەزۆر خۆشی دەویستن و
خۆشیان دەویست شەهیدان دکتۆرخالید و شەهید مام وسو ،شەهید
عەلی شەعبان و شەهید شەفیق و شەهید شەهریار ،خاڵە دێوە و مەال
سەاڵح و سەاڵحی عەبدە خڕەو خالیدە رەش ..هتد خاڵە زاهیری مام عەلی
سەمەنێ خاوەنی دەنگێکی یەکجار بە جۆش و بەسۆز بوو بە زمانی کوردی
و فارسی مەقام و گۆرانی لە هەندێ بۆنەی تایبەت بۆ برادەرو دەوروبەری
خۆی دەچڕی کە ئەوەی گوێ لە دەنگی با و تێگەیشتنی بۆ هونەری
مۆسیقاو گۆرانی کوردی هەبا دەیزانی کە ئەم دەنگە لە ناخی مرۆڤێکی
مەزن دەچڕێت کە خەم و مەینەتی میللەتێکی ژێردەست لەناخیدا پەنگی
خواردۆتەوە ،بەراستی زۆر زۆر بە سەرکەوتووی دەیگوت و شارەزای تەواوی
لە مەقامەکان هەبوو بەتایبەت لە مەقامی راست و سەبا و حیجاز کە زۆر
لەگەل ژیان و رابردوو ئەم تێکۆشەرە شۆڕشگێڕە ئاوێتە بوبوون .ئەم دەنگانە
الی هەندێ خەلک لەسەر کاسێت دەست دەکەون و پارێزراون .لە بواری
وێنە کێشان و خۆشنوسی جێگەی سەرسوڕمان بوو کە توانایەکی یەکجار
زۆری لە خۆشنوسی و وێنەکێشان هەبوو کە ئەمانەش دوو بەهرەی تر بوون
کە لەم مرۆڤە داهەبوون .خاڵە زاهیری جوانەمەرگ ئەوەی کە زۆر ئازاری دەدا
ئەوە بوو دەیگوت کێ کردی و کێ دەیخوات ئەم مرۆڤە دلۆڤانە لە مانگی
11ی  2008ماڵئاوای لێکردین و هەزاران ساڵو لە گیان پاکی کاکە زاهیرو
هەموو ئەوانەی کە ماندووبوون بۆ ئازادی خاک و نەتەوەکەیان و خیانەتیان لە
گەلە ستەمدیدەکەیان نەکرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کۆیە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە103 :

زرار وەرتێی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112608412173940
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە104 :

زریان کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904081548101705
ساڵی  1966لە سفەیە لەدایکبووە.لەالیەن دەسەاڵتدارانی بەعس ،زیندانیو ئەشکەنجە دراوە.بەر لە راپەإین بووەتە پێشمەرگە .زیاتر لە ( )20ساڵ لە دانیمارک نیشتەجێبووە.خوێندنی ئامادەییو زانکۆی لە دانیمارک تەواوکردووە). - (11ساڵ لەبواری راوێژکاریو توێژینەوەو وانەوتنەوەدا کاری کردووە.
هەڵگری بإوانامەی ماجستێرە لەبواری زانستە کۆمەاڵیەتییەکاندا .مامۆستای بەشی کۆمەڵناسییە لە کۆلێژی ئەدەبیاتی زانکۆیسەاڵحەدین.
سەرچاوە :رێبین فەتاح  -ماڵپەڕی جودی نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە105 :

زیاد خورانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111047
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە106 :

زەینەدین نەجمەدین  -دکتۆر ساجد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902051339161252
*زەینەدین نەجمەدین محەمەد(ناسراو بەدکتۆر ساجد)
*سالی  1956لەگەڕەکی سەرشەقامی سلێمانی لەدایک بووە.
*ساڵی  1972پەیوەندی کردوە بە ریزەکانی رێکخستنی کۆمەڵەوە.
*لە 1977/5/5لەالیەن جەالدو سیخورەکانی رژێمەوە ئاشکرا بووەو دەستگیر
کراوە،پاشان بە پێنج ساڵ و یەک مانگ حکوم دراوەو لەبەندینخانەی
ئەبوغرێب توندکراوە،پاشان لە  16ی 8ی  1979بەلێبوردنی گشتی
مەرەخەس کراوە.
*لە 2ی 8ی  1980چۆتە ریزی هێزی پێشمەرگەی کوردوستانەوە وەک
کادرێکی کۆمەلە،لەهەرێمی 5ی قەرەداغ کاری کردوەو درێژەی بەخەبات
داوەو بووە بەلێپرسراوی ناوجەی بازیان و دواتریش بووە بەڕابەرسیاسی تیپی
 57سەگرمە.
*دوای راپەڕینی ساڵی  1991لەکۆمیتەی قەرەداغ بووەو پاسان لەساڵی
 1994کراوە بەسەرپەرشتیاری کۆمیتەی رێکخستنی تەندروستی.
*لەهەڵبژاردنەکانی  1996دا پلەی ئەندام مەڵبەندی پێ بەخشراوە.
*لەهەڵبژاردنەکانی  1999دا جارێکی تر متمانەی هەڤاالنی وەدەست
هێنایەوەو کرا بەلێپرسراوی رادێوی مەڵبەندی  1رێکخستنی سلێمانی.
*لە  18ی  7ی  2002دا بەهەڵبژاردن متمانەی کارگێڕی مەڵبەندی پێ
بەخشرا.
*لە  16ی  4ی  2005کرا بەئەندامی مەکتەبی رێکخستنی یەکێتی
نیشتیمانی کوردوستان.
*سەد مخابن لەشەوی  19/18ی 1ی  2006لەماڵەساردوسڕەکەی خۆیدا
بۆ ئێجگاری سرەوت و بەبێ دەنگی ماڵئاوایی لێ کردین .
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Halbast Sajidسەبارەت
بە (زەینەدین نەجمەدین  -دکتۆر ساجد) لە13:52:18 2012-10-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە107 :

ساالر حاجی قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060814295278336
رۆژی  2013-06-07بەهۆی نەخۆشییەکی درێژخایەنەوە لە ئامستەردام
کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە108 :

ساالر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042114095675908
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە109 :

سامان جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209453432711
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە110 :

سامان گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910992
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە111 :

سامی عەبدولڕەهمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111035
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یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە112 :

ساڵح مامۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080613420168248
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە113 :

ساڵە نەڵۆسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003290936224067
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کوڕی رەحیم و زێنەب ،لە گوندی گردکسپیان سەر بە ناوچەی الجانی
شارستانی پیرانشار لە ساڵی  1966ی زایینی لە بنەماڵەیەکی هەژار لە
دایک بووم و  5براو دوو خوشکین و بە داخەوە باوکم چەند ساڵێکە لە ژیاندا
نەماوە.
دەورانی سەرەتایی قوتابخانەم لە گوندی خۆمان و دەورانی  1و  2ناوەندیم
لە پادگانی نیزامی جەڵدیان ،هەڵکەوتوو لە ناوچەی بەربنەی پیرانشار کە
کوتۆتە نێوان پیرانشار و نەغەدە تەواو کرد ،بۆ دەورانی  3ی ناوەندی
قوتابخانەیەکیان لە نزیک پادگانی نیزامی گردکشانە کە بە پادگانی پەسوێ
بە ناوبانگە تازە دروست کردبوو خوێند.
بۆ پۆلی  10یان بڵێم یەکی نەزەری لە قوتابخانەی ئەمیر کەبیری پیرانشار کە
ئەو کات پیرانشار لە دەست پێشمەرگە دا بوو ،ناونووس کرد و بەاڵم بە هۆی
ئەوەی کە رێژیم هێرشی کردە سەر پیرانشار و خەڵکی شار ئاوارە بوون و
من نەم توانی دڕێژە بە خوێندن بدەم و گەڕامەوە گوندەکەی خۆمان و بووم بە
ئەندامی یەکیەتی الوانی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران .
لە  2ی ناوەندی دابووم کە رێژیمی دیکتاتۆری شا روخاو و دوای روخانی
شاش هەرچی گوندی کوردستانە بە تایبەت ناوچەی پیرانشار قوتابخانەکان
داخرابوون و حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێرانیش بە رێبەری شەهیدی
گەورە دوکتۆر قاسملوو بڕیاریان دا کە کۆری پەروەردە و فێر کردن دابمەزرێنن و
دوای دامەزراندی ئەم ئورگانە ،لە گوندەکان و شارەکان الوانی خوێندوار ،کە
پێیان خۆش بوو خزمەت بە نەتەوەکەیان بکەن ناونووس کرد بۆ ناردن بۆ
دەورەی مامۆستایەتی کە بە مامۆستای شۆڕش ناسران و منیش یەکێک
لەم کەسانە بووم کە چووم بۆ ئەم دەورەیە و لە ساڵی  1359ی هەتاوی یان
1980ی زایینی ئەگەر هەڵەم نەکردبێت ،لە دەورەیەک بەشداریم کرد و بووم
بە مامۆستای شۆڕش و لە گەڵ هاوڕێیەک بە ناوی سولەیمانی حەسەن
ئازادی لە ساڵی  1360و  1361ی هەتاوی (1981ی زایینی) بووم بە
مامۆستا لە گوندی کێلێ و بەلەبان و ساڵی  1361و 1362ی هەتاوی
( )1982لە گوندی سەرینچاوێ لە گەڵ هاوڕێیەک بە ناوی رەسوڵ مەحمودی
و ساڵی  1362و  1363ی هەتاوی ( )1983لە گوندی توژەڵێی الجانی
پیرانشار بە تەنیا مامۆستای شۆڕش بووم کە بە خۆشترین کاتی ژیانمی
دەزانم و توانیم بە پێی توانا خزمەت بە منااڵنی کوردستان بکەم .
بۆ بردنە سەری سەتحی زانیاری ئێمە مامۆستایان لە هاوینەکاندا لە الیەن
کۆڕی پەروەردە و فێرکردنەوە دەورەی تایبەتیمان بۆ دادەنرا و زانیاری نوێمان
وەردەگرت.
لەم ماوە کورتە دا کە دەسەاڵتی ناوچە لە دەستی هێزی پێشمەرگە دابوو
پۆلی  1و  2ی سەرەتایی بە کوردی خوێندرا کە پێشوازی باشی لێکرا.
دوای ساڵی  1363ی هەتاوی یان  1984ی زایینی بە داخەوە ناوچەکانی
پیرانشار کەوتە دەست رێژیمی داگیرکەری کۆماری ئیسالمی ئێران و کاری
مامۆستایی منیش کۆتایی پێ هات و زستانان لە مەقەڕی پێشمەرگە
دەرسی زمانی کوردیم بە پێشمەرگەکان دەوتەوە ،دوای ساڵی  1984ناردرام
بۆ دەورەیەکی سیاسی و نیزامی لە فێرگەی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی
ئێران لە گەاڵلەی باشوری کوردستان و دوای  3مانگ و نیو گەڕامەوە ناو
هاوڕێیانم لە مەنتەقەی پیرانشار و بووم بە کادری حیزب لە کۆمیتە
شارستانی پیرانشار و تا ساڵی  1365ی هەتاوی ( 1386ی زایینی) جێگری
بەشی ماڵی کۆمیتە شارستانی پیرانشار بووم و لە ساڵی  1365ی هەتاوی
( 1986ی زایینی) وەک کادر درام بە کۆمیتە ناوچەی الجان و لە هاوینی
 1365ی هەتاوی ( )15/09/1986لە گوندی خەراپە کەوتمە کەمینی
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پاسدارانی نیزامی ئاخوندی و بە توندی بریندار بووم.
تاکاتی هاتنم بۆ سوید لە مانگی  7ی  1990وەک کادری کۆمیتە شارستانی
پیڕانشار و مەڵبەندی سپی سەنگ کارم دەکرد و کارەکەم لە مەڵبەندی
سپی سەنگ جێگری بەشی ماڵی مەڵبەند بوو.
دوای  10ساڵ خەبات لە ریزەکانی حیزبی دێمۆکڕات دا بە هاوکاری نەمر
قاسملوو ئێمە  10نەفەر کە کەم ئەندام بووین و لە واڵتی سوید وەک پەنابەر
وەرگێراین و هاتین بۆ سوید.
لە واڵتی سوید چەندین کورسی زمانی سویدیم خوێند و دواتر چەند
کورسی تێکنیکی و لە چەندین شیرکەت کارم کردوە ،ئێستاش وەک
موهەندیس (ئەندازیار) لە شیرکەتی ماشین سازی سکانیا کە ماشینی
باری و موتوور برق ....دروست دەکات کار دەکەم .
لە کاتی ئازادیش دا و دوای کار کاری ماڵپەڕەکەم واتە ماڵپەڕی
پێشمەرگەکان دەکەم کە لە  26ی سەرماوەزی  2002دا دام مەزراندوە و تا
ئێستاش بەردەوامە و هەموو ئەرک و خەرجیەکەی لە سەر شانی خۆمە و
بەاڵم دەبێ لێرەدا سوپاسی هەموو ئەم نووسەر و شاعیرانە بکەم کە بابەت
بۆ ماڵپەڕی پێشمەرگەکان دەنێرن.
من ئێستاش ئیفتخار بە دەورانی ژیانی پێشمەرگایەتیم دەکەم و بۆ من
سەختترین کات بەاڵم خۆشترین کات بووە و بە پێویستیشی دەزانم ساڵو
بنێرم بۆ روحی پاکی هەموو هاوڕێیانی شەهیدم و هەموو کادر و
پێشمەرگەی هاوڕیم لە حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

سدیق یون ،قادر  -هاورێ سدیق بەحرکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221058204827
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بەرانەتی و بەحرکەی رەنگین چاوی بەدنیا
ساڵی  1953لەدەڤەری
ِ
هەڵهێناوەو تا پۆلی شەشەمی سەرەتایی خوێندووە ،دواتر لەبەر سەختیی
باری ژیان و گوزەرانی نەیتوانیوە درێژە بەخوێندنەکەی بدات.
ساڵی  1974تا 1975چەکی شەرەف لەشان دەکات و دەبێتە پێشمەرگە،
هاورێ
شۆرش،
لەشۆرشی ئەیلول ،.دوای دامرکاندنەوەی مەشخەڵی
ِ
ِ
ِ
شۆرشی نوێی گەلەکەمان
هەڵگیرساندنی
لەگەڵ
و
کۆڵنادات
سدیق
ِ
بەرێکخستنەکانی
بەرابەرایەتی (ی.ن.ک) ،ساڵی  1977پەیوەندیدەکات
ِ
ِ
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان و درێژە بەخەباتەکەی دەدات ،هەر بەو
بۆنەیەشەوە بەدەروێشی تەکیەی رەنجدەرانی کوردستان دەناسرێت،
شەهیدی نەمر لەماوەی ژیانی سیاسیدا کەسێکی زۆر بوێرو چاونەترس
بەرێکخستنەکانی (ی.ن.ک) کردووە .
بووە ،خزمەتێکی زۆری
ِ
ماڵی شەهیدی نەمر هەمیشە وەکو کۆمیتەیەکی رێکخستنەکانی
کۆرو کۆبوونەوەی تیادا ئەنجامدەدراو شوێنی
(ی.ن.ک) بوو بە بەردەوامی
ِ
حەوانەوەی چەندین پێشمەرگەی نەبەرد بوو ،کە لەسەردەمی خەباتی
لەراپەرین ،جگە لەهەموو ئەمانەش شەهیدی نەمر
نهێنی کاریاندەکرد بەر
ِ
بەرانەتی بوو بەتایبەتی بەحرکەی
کەسێکی کۆمەاڵیەتی ناسراوی دەڤەری
ِ
هاورێ سدیق کەسێکی چاوتێرو میواندۆست بوو بە بەردەوامی
رەنگین،
ِ
دیوەخانی ماڵەکەی ئاوەدان بووە ،شەهیدی نەمر درێژەپێدەری خەبات دەبێت
تا لەشەوی  1999/5/12\11دڵە گەورەکەی لەلێدان دەکەوێت و دەبێتە
لەگۆرستانی کێلە سپی لەبەحرکە
قوربانیی بۆ کوردو خاکی کوردستان،
ِ
دەنێژرێت و بەخاک دەسپێردرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک سەنتەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە115 :

سلێمان حەدۆ زراری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120512181087426
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یەکێک بووە لەوانەی کە لەگەڵ مەال مستەفا بارزانیدا چووە بۆ سۆڤیەت ،لە
تەمەنی  85ساڵیدا لە سۆران کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە116 :

سوڵتان دێهاتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910981
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە117 :

سۆزان ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062415594071173
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لە  1961لە سلێمانی لە دایکبووە و لە بەغداد خوێندنی تەواو کردووە ،لە
 1991-1981ئەندامی حزبی شیوعی بووە ،لە  1989-1984پێشمەرگە بووە،
وەک خۆی باسی دەکات لە رێگەی کتێبەکانی نەوال سەعداوی دەرکی بە
چەوساندنەوەی مێینە کردووە ،سااڵنێکی دوور و درێژە لە سوێد دەژی ،لە
ئەوروپا لە بواری بەرگریی لە مافەکانی ئافرەتان کار دەکات ،ئێستاش
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری سەنتەری نینایە بۆ بەرگریی لە مافەکانی
ژنان لە سوێد .لەم دیمانە تایبەتەدا باس لە کێشەکانی ژنان و هۆشیاریی
سێکسیی و ئەو گرفتانە دەکات کە رووبەڕووی ئافرەتی پەنابەر دەبنەوە لە
ئەوروپا.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینی  -ماڵپەڕی پێنووسەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە118 :

سەباح عومەر مەنتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021320225375765
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە119 :

سەبیەە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001180949183297
پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی و هاوسەری جەبار فەرمان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە120 :

سەرباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910966
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە121 :

سەرچڵ سەرحەد خەلیفە یون،
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040118122443
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ساڵی  1969لەدایکبووە و ساڵی  1986پەیوەندیکردووە بەهێزی پێشمەرگەی
کوردستانەوە .رۆژی  2007-01-06بە کارەساتی ئوتومبیل کۆچی دوایی کرد و
دوا پلەی بەڕێوەبەری ئاسایشی سەیدسادق بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک سەنتەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە122 :

سەرهەنگ چیا رەبیعی  -مەەمەد رەسوڵ رەبیعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061612224860294
فەرماندەی هێزەکانی بەیان و پێشەوای حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە123 :

سەرکەوت بچکۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211074
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە124 :

سەعدی شوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010999
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە125 :

سەعید عارف باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514084666878
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شێوەکار
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە126 :

سەعید عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011019
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە127 :

سەعید مورسل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211085
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە128 :

سەالم سەعید حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140829135821115534
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە129 :

سەالم گۆمەشینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071621194477022
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە130 :

سەلی ،کوێشکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011001
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:

97

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە131 :

سەاڵح چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211090
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە132 :

سەاڵح عەبدول  -سەرکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030119284733216
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە133 :

سەاڵح کوێخا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112132131306
ساڵی  1953لەناوچەی قۆڕەتوو لە سنوری خانەقین لەدایکبووە .ساڵی  1977پەیوەندی بەرێکخستنەکانی یەکێتی کردووە.ساڵی  1982بووەتە پێشمەرگە.لەژیانی پێشمەرگایەتی و رێکخستندا چەند بەرپرسیارییەتێکی وەرگرتووە.تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی لوڕی
زمان  -شێوەزار:
خانەقین
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە134 :

سەی مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011009
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە135 :

سەی کەری،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910970
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە136 :

سەید حوسەین گۆمەشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011021
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە137 :

سەید عاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101615364710112
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فەرماندەی بەتالیۆنی زۆزک لە شۆڕشی ئەیلوول.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە138 :

سەید عەلی رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222092615917
ساڵی 1314ی هەتاوی لە شاری سنە لەدایک بووە ،لە ساڵی 1332ەوە بە
فەرمی بۆتە ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و پتر لە  50ساڵە
لە ریزی هێزی پێشمەرگەدایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سنە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە139 :

سەید قادر جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101821130362437
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قادر محەمەد ئەمین ناسراو بە سەید قادر لەساڵی  1946لە گوندی
گۆلەمەی ناوچەی جەباری لەدایکبووە ،لە ساڵی  1964پەیوەندی بە
شۆڕشی ئەیلولەوە کردووە ،لەگەڵ هەڵگیرساندنی شۆڕی نوێی گەلەکەمان
سەید قادر یەکێک بووە لەو پێشمەرگانەی پەیوەندی کردووە بە شۆڕشی
نوێی گەلەکەمانەوە پلەکانی پێشمەرگایەتی بڕیوە ،خوالێخۆشبوو دوا
پۆستی کە پێدرا پۆستی وەزیری پیشەسازی بو لە ساڵی  1997توانی ئەو
پۆستە زۆر بەسەرکەتووانە بەڕێوەبەرێت ،ماوەی چەند ساڵێکە تووشی
نەخۆشییەکی کوشندە بوبوو و لە رۆژی  2011-10-15لە واڵتی هیندستان
کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
وەزیر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە140 :

سەید کەمال کاکل قراتەسۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011710290063879
پ.م دێرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە141 :

سەیفەدین ئاوایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211075
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یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە142 :

شاخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910984
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە143 :

شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111063
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە144 :

شوان کەری ،کابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102112571010184
پەڕڵەمانتاری لیستی کوردستانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە145 :

شێخ جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910990
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە146 :

شێخ عەبدوڵاڵ بابە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140809100340115464
لە پەنجاکانی رابردوو لە ناو بزاوتی رووناکبیری کوردی کاری کردوە ،یەکێک
بووە لە دۆستە نزیکەکانی مام جەالل ،پێشمەرگه و تێکۆشەری دێرین بووە،
ماوەیەک نوێنەری مام جەالل بووە لەمەڵبەندی کەرکوک و چەندین پۆستی
دیکەی حزبی هەبووە.
رۆژی  2014-08-08لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد و تەرمەکەی برایەوە
بۆ گوندی زەرتک لە نزیک کەرکوک و لەوێ بەخاک سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-08-09 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کەرکوک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە147 :

شێخ عەبدوڵاڵ بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051322514764712
برازای مستەفا بارزانی بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە148 :

شێرزاد خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910987
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە149 :

شێرکۆ شێخ نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210033428118248

سەنگەر
جێگری سکرتێری کۆمەڵەی پێشمەرگە کەم ئەندام بووەکانی
لەساڵی  1967لەدایکبووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
قەاڵدزێ
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە150 :

شەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910967
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە151 :

شەهاب کەری،
http://www.kurdipedia.org/?q=201004131038264150
ماوەیەکی زۆر پێشمەرگەی یەکێتی بووە و چەند جارێک بریندار کراوە ،لە
گرتنی مەال بەختیاردا بەشداریی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە152 :

شەهید عومەرە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031012590982529
یەک لە پێشمەرگانەی کارەساتی  17شەهیدەکەی قڕگە بوو و بەبرینداری
گیرا و پاشان لە گفتوگۆی ینک و داگیرکەری بەعس ئازادکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
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 ژمارە153 :

شەوکەتی حاجی موشیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215143147746
شەوکەت کوڕی حاجی مشیری محەمەدی حاجی مەحمودی یاروەیسییە،
کە یەکێکە لە بنەماڵە ناودارەکانی عەشیرەتی جاف.
ساڵی  1947لە گوندی تەپی سەفا-ی شارەزووری سەر بەقەزای هەڵەبجە
هاتۆتە دنیاوە.
سەرەتا لەحوجرەو الی مەال ناودارەکانی ئەو سەردەمە خوێندنی قورئانی
دەستپێکردووە.
پاشان لەساڵی  1956دا چۆتە قوتابخانەو خوێندنی سەرەتایی لە خورماڵو
ناحیەی سیروان تەواوکردووە.
پاش تەواکردنی قۆناغی ناوەندی لەهەڵەبجەو خانەقین ،بۆ درێژەدان
بەخوێندن چۆتە ئامادەیی (وەتەن) لەسلێمانی هەر ئەو کاتەش لەناو
یەکێتیی قوتابیانی کوردستاندا کاریکردووە.
لەبەر ئاڵۆزیی بارودۆخی کوردستان کۆتایی ساڵی  1968وازی لەخوێندن
هێناوەو پەیوەندیکردوە بە ریزەکانی شۆڕشەوە ،پاشان کراوەتە لێپرسراوی
کارگێڕیی لە بەتالیۆنی هەڵەبجە.
لەناوەڕاستی ساڵی 1969دا کراوە بەجێگری فەرماندەی بەتالیۆنی پێباز.
پاش رێککەوتننامەی یانزەی ئازاری ساڵی  1970و باڵوەکردنی هێزەکانی
پارتی شۆڕشگێڕی کوردستان پەیوەندی کردۆتەوە بەپارتی دیموکراتی
کوردستانەوە.
لەساڵی  1973دا بۆ رێکخستنەوەی ریزەکانی پارتی هاوکاری شۆڕشی کردو
لەهەمان کاتیشدا لەناو رێکخستنەکانی (کاژیک)دا کاری دەکرد.
دوای رێکەوتننامەی جەزائیری نێوانی عێراق و ئێران لەساڵی 1975دا و دوای
هەرەسهێنانی شۆڕشی ئەیلول ،لەگەڵ هەندێک لەرێکخستنەکانی
(کۆمەڵە) بڕیاریاندا دەستبکەنەوە بە شەڕی پارتیزانی ،بەاڵم لەبەر چەند
هۆکارێک نەیانتوانی بەردەوامبن ،بۆیە بەناچاری تەسلیم بەرژێمی بەعس
بوونەوە.
ساڵی  1976لەالیەن پیاوانی رژێمەوە دوو جار دەستگیر کراوەو پاشان ئازاد
کراوە ،هەر هەمان ساڵ ژنو مناڵەکانی لەگەڵ باوکیدا لەالیەن رژێمی
بەعس-ەوە دەسگیرکراونو زیاتر لەدوو ساڵ لەزیندانەکانی خوارووی عێراقدا
بەندکراون.
لەکۆتایی مانگی حوزەیرانی 1976دا لەگەڵ شەش هاوڕێی تریدا بەبڕیاری
سەرکردایەتی کۆمەڵە ،یەکەم دەستەی چەکداری شۆڕشی نوێیان
دروستکرد ،لەو ماوەیەداو تاساڵی  1977لەچەندین چاالکی پارتیزانیدا
بەشداریکردووه ،لە مانگی تشرینی یەکەمی 1977دا بۆ دابینکردنی چەکو
تەقەمەنی بۆ شۆڕش بەرەو تورکیا بەڕێکەوتوە.
ساڵی  1980کراوە بەفەرماندەی هەرێمی ()9ی بەمۆ ،ساڵی  1981بوو بە
فەرماندەی تیپی ()11ی هەورامان ،ساڵی 1983کراوە بە لێپرسراوی
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سەربازی مەڵبەندی ()4ی هەولێر ،ساڵی 1984کراوە بەلێپرسراوی
عەسکەریی مەڵبەندی ()2ی کەرکوک ،سەرەتای ساڵی 1986کراوە
بەلێپرسراوی مەڵبەندی ()1ی سلێمانی ،لەنێوان ساڵی 1976تا  1987وەک
سەرکردەو پێشمەرگە بەشداریی زۆربەی شەڕەکانی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستانی کردوە دژی رژێمی بەعس.
ساڵی  1987بەهۆی نەخۆشییەوە چۆتە ئێرانو لەو ماوەیەشدا وەک
لێپرسراوی پەیوەندی سەربازیی نێوان یەکێتیی و حکومەتی ئێران کاریکردووە،
ساڵی 1988لە گرتنی شاری هەڵەبجەی شەهیددا رۆڵێکی کاریگەری
هەبووەو سەرپەرشتی راستەوخۆی شەڕەکەی کردووە.
ساڵی  1989بەهۆی دەرئەنجامە خراپەکانی شااڵوی ئەنفالەوە بۆ سەر
کوردستان لەگەڵ خێزانەکەیدا بەناچاری رویکردۆتە هەندەرانو لەبریتانیا
نیشتەجێ بووە ،لە مانگی تشرینی یەکەمی 1990دا گەڕاوەتەوە کوردستان
بۆ درێژەدانی خەباتی پێشمەرگایەتی ،لە راپەڕینە گەورەکەی بەهاری ساڵی
1991دا رۆڵی بەرچاوی هەبووەو ئەندامی لیژنەی سەرکردایەتی بووە بۆ
ئازادکردنی شاری کەرکوکو لەو پێناوەشدا بەشداری چەندین شەڕی گەورەی
کردووە ،کاتێکیش رژێمی بەعس دژە هێرشی دەستپێکرد بۆ گرتنەوەی
کەرکوکو سلێمانی ،شەهیدی نەمر شەوکەتی حاجی مشیر سەرپەرشتی
بەشێکی هێزەکانی بەرەی کوردستانی کردووه ،لە شەڕەکاندا دژی رژێم.
ساڵی  1991کراوە بە لێپرسراوی مەڵبەندی ()4ی بادینان ،سەرپەرشتی
یەکەم کۆبوونەوەی بەرەی کوردستانی بۆ پێکهێنانی لیژنەی بااڵی بەرەی
کوردستانی کردووە کە لە تەمموزی 1991دا بەسترا ،وەک نوێنەری
(ی،ن،ک) ،بەشداری چەندین کۆبوونەوەی نێوان بەرەی کوردستانی و هێزە
هاوپەیمانەکانی کردووه ،کە لە ساڵی 1991دا هاتبوونە کوردستان،
لەڕاپەڕینی دووەمدا کە لە تەمموزی ساڵی 1991دا رویدا سەرپەرشتی
خەڵکی دهۆکی کردووە بۆ دەرپەڕاندنی هێزەکانی رژێم لەو ناوچەیەدا،
لەکۆتایی 1991دا کراوە بەفەرماندەی لەشکری هەولێر لە نێوان ساڵی
1979تا  1992ئەندامی سەرکردایەتی (ی،ن،ک) بووە ،ساڵی  1992لە
یەکەم هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستاندا ،کراوە بەئەندام پەڕڵەمان ،ساڵی
 1993کراوە بەلێپرسراوی نووسینگەی سلێمانی پەڕڵەمانی کوردستان،
ساڵی  1996کرا بەئەندامی فەرماندەی گشتی هەموو هێزەکانی (ی،ن،ک)
و سەرپەرشتی هێزەکانی پارێزگای سلێمانی و کەرکوکی کردووە ،ئەندامی
سەرجەم کۆنفرانسو پلنیۆمەکانی (ی،ن،ک) و یەکێتی شۆڕشگێڕانی
کوردستان بووەو چەندین بابەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریی لە
رۆژنامەکانی (کوردستانی نوێ و االتحادو واڵت و برایەتی)دا باڵوکردۆتەوە،
چەند کتێبێکی لەسەر روداوەکانی کوردستان بەچاپ گەیاندووە ،لەمانگی
مایسی ساڵی 1997دا کراوە بەلێپرسراوی مەڵبەندی ()9ی شارەزوورو
دواتریش بۆتە لێپرسراوی مەکتەبی کۆمەاڵیەتی (ی،ن،ک).
شەهید شەوکەتی حاجی موشیر تەواوی تەمەنی خۆی تەرخانکردبوو بۆ
خزمەتکردنی گەلی کوردو ئازادکردنی کوردستان ،بەاڵم بەداخەوە شەوی
8/9ی شوباتی  2003و لەگوندی (گامێش تەپە)ی ناوچەی شارەزوور لە
تاوانێکی تیرۆرستی دا لەگەڵ شەهیدان (سەردار غەفور سلێمانو حیکمەت
حاجی عوسمان)دا بەدەستی تیرۆرستانی (ئەنسارولئیسالم) شەهید کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تیرۆرکراو
پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە154 :

عادل گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010993
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە155 :

عوسمان الوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910964
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:

110

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە156 :

عومەر ئاغای دۆڵەمەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211083
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە157 :

عومەر حەمە ساڵح ئەحمەد شیرەمەڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110154651255
ساڵی  1953لە هەڵەبجە لەدایکبووە.
هەڵگری بروانامەی بەکالۆریوسە لەزمان و ئەدەبی کوردیدا.
ساڵی  1977لەالیەن بەعسەوە دەستگیرکراوە و لە  1981بووەتە پێشمەرگە.
ساڵی  2002هەڵبژێراوە بەسکرتێری یەکێتیی مامۆستایانی کوردستان
ساڵی  2003بۆتە راوێژکار لەوەزارەتی پەروەردە  -ئیدارەی سلێمانی.
ساڵی  2004بووەتە بریکای وەزارەتی پەروەردە  -ئیدارەی سلێمانی
ساڵی  2006وەک راوێژکاری پەروەردەیی لەسەرۆکایەتی هەرێم کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کارگێڕی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە158 :

عومەر قەرەچەتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021121271175749
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە159 :

عومەر مەەمەد ساڵح  -عومەر شەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126135008528
لە بەهاری  1948لەشاری سلێمانی لەدایکبووە .ساڵی  1973بەشی
کیمیای کۆلیژی زانستەکانی زانکۆی سلێمانیی تەواوکردووە .لەکۆتایی
شەستەکاندا بووەتە ئەندامی کاژیک و یەکێک بووە لە کادرە هەرە
پێشکەوتووەکانی و بەناوی (ئەزمەڕ)ەوە ناسراوە .سەرەتای هەفتاکان بووەتە
سەرۆکی یەکێتیی قوتابیانی زانکۆی سلێمانی .لە دامەزراندنی پاسۆکدا
پرسی پێکراوە بەاڵم بەشداریی نەکردووە .لەشۆڕشی ئەیلوولدا بەشداری
کردووە و لەهێزی خەباتدا بووە .پاشان لە گەاڵڵە بووەتە مامۆستای شۆڕش.
ساڵی  1974لە رۆژهەاڵت لەالیەن دەزگای ساواکەوە بەتاوانی ئەندامێتیی
کاژیک لێپێچینەوەی لەگەڵدا کراوە و پاشان ئازاد کراوە .بەشداریی
کۆنفڕانسی خۆتواندنەوەی کاژیکی کردووە لە شاری نەغەدە لەساڵی .1975
ماوەیەکی زۆر فەرمانبەر بووە لە کارگەی جگەرەی سلێمانی .پاشان لە
هەمان کارگە بووەتە بەڕێوەبەری بەشی پاککردنەوەی تووتن.
رۆژی  2008-09-14بەنەخۆشیی شێرپەنجەی جگەر لەشاری سلێمانی
کۆچی دوایی کردووە و لەگردی ناوەڕاستی شاری سلێمانی نێژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
چاالکی خوێندکاران
♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە160 :

عومەرە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011004
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە161 :

عیزەت یەکپارچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051910384364777
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1938-1970
یەکێک بووە لە قسەخۆشە بەناوبانگەکانی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە162 :

عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910973
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە163 :

عەباس ئەبوشوارب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032815143366458
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یەکێکە لە کەسایەتییە بەناوبانگەکانی شاری سلێمانی.
عەباس مەحمود ئەحمەد ،ناسراو بە (عەباس ئەبو شوارب) ساڵی 1937
لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و نازناوەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ شێوازی دانانی
(سمێڵی)یەوە .
ئه و پیاوە ساڵی  1948دەستی بەکەبابچێتی کردووە وەک (شاگرد) الی
وەستا (مامەلی) هەر له و شوێنەی کە ئێستا کەبابخانەی خۆیەتی لەبازاڕی
سەڕاجەکان.
هاوژین عەباس ،کوڕی عەباس ئەبو شوارب بۆ خەندانی باسکرد کە باوکی
لەساڵی  1963تا 1974ەوە روویکردوەتە شاخ و پێشمەرگایەتی کردووە،
پاشان لە 1974ەوە تا  1980دووبارە هاتووەتەوە سەر پیشەکەی ،دواتریش لە
 1980تا  1983لەشاری بەغدا کەبابخانەی داناوە و لە 1983یشەوە
گەڕاوەتەوە سلێمانی.
رۆژی  2014-12-09کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-16 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی کۆمەاڵیەتی
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 ژمارە164 :

عەباس کانی سڵێمانەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111040
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە165 :

عەبدول قەرەگۆلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021413133775780
ناوم عەبدول حسێن غەفور ،لە واڵتی سوید خۆم کاندید کردوە بۆ ئەندامێتی
یەکەمین کۆنگرەی بزوتنەوەی گۆڕان .
بەندە لەدایک بوی ساڵی ١٩٦٩ی ناوچەی شارەزور سەر بە پارێزگای
سلێمانیم تا ناوەندیم خوێندوە،زۆڵم و زۆر و داگیرکاری رژێمی بەعس لەو
سەردەمەدا وایلێکردم کە دەست لە خوێندن هەڵگرم ،ببم بە پێشمەرگە لە
مەڵبەندی یەک تیپی  ٥٥قەرەداغ تا کارەساتی بەدناوی ئەنفال.
لە دوای راپەڕینی ساڵی  ٩١وەک هەڵسوڕاوێکی سیاسی کارم کردوەلە
ساڵی  ١٩٩٨نیشتیمانم بەجێ هێشتوە ئێستا لە شاری یۆتۆبۆری سوید
نیشتەجێم.
ـ لە دەرەوەی واڵتیش نەمتوانی وەک کەسێکی ئاسای بژیم خەم و ئازاری
گەلەکەم لەبیر بکەم هەربۆیە منیش وەک بەشێک لەو کوردانەی لەدەرەوەی
واڵتن درێژەم بە خزمەتی گەلەکەمدا.
-١هەر لە ساڵی  ٢٠٠٨کاتێک رەوتی گۆڕینی دیموکراسی(رەگ) لە هەناوی
یەکێتی خۆی راگەیاند بەندە لەگەڵ بەشێک لە هاوڕێیانم لە واڵتی سوید
دەستەی پشتیوانیمان لە داواکاریەکانی (رەگ) راگەیاند و شەرەفی نوسینی
یەکەم بەیاننامە بە واژۆی  ٩٠کەس لە پشێمەرگەی دێرین و کەسوکاری
شەهیدان و زیندانیانی سیاسی بە من بەخشرا.
-٢لەگەڵ راگەیاندنی بزوتنەوەی گۆڕان بەندە بەشاهیدی هەموالیەک یەکێک
بووم لە داینەمۆکانی ئەم بزوتنةوةيە و خۆبەخشانە بێ ماندو بوون کارم بۆ
کردوە ئەوەی لەگەڵ من کاری کردبێت شاهیدی ئەوەم بۆ دەدات کە چەندێک
رەنجم لەگەڵ داوە خۆنەویستانە خەمی گەورەی من یەکڕیزی و تەبای و
بەهێزی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان بووە،هەردەم بەرژەوەندی بزوتنەوەی
گۆڕانم لەال گرنگتر بوە لە بەرژەوەندی خۆم.
-٣لە کۆنفرانسی دووی ئەنجومەنی یۆتۆبۆریدا وەک دەستەی بەڕێوەبەری
ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان هەڵبژێردرام و لە کۆنفرانسی سێ جێگام بۆ
هاوڕێیانی تر چۆڵ کرد و بەپێویستم زانی کە هەوڵ بدەين لەشکرێک لە کادر
دروست بکەین و هاوڕێ وهاو خەباتمان بن .
- ٤بەهەمانشێوە لە هەڵبژاردنی بازنەکانی دەرەوەی واڵت کە لە چەند رۆژی
رابردودا ئەنجامدرا سەرەڕای گوشارو و هەوڵێکی زۆر لەالیەن هاوڕێیانمەوە تا
خۆم کاندید بکەم بەپێویستم نەزانی و ئەو دةرفةتةم بۆ هاوڕێیانی ترم
هێشتەوە.
-٥سەرپەرشتی چەند کۆنفرانسێکم کردوە لەوانە )١بەشی یەکەمی
کۆنفرانسی سێی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان لە یۆتۆبۆری  )٢یەکەم
کۆنفرانسی ئەنجومەنی ئۆسلۆ و ئەکەش هوس لە نەرویج  )٣کۆنفرانسی
یەکەمی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گۆڕان لە ئۆرەبرو ،لەگەڵ چەندین
کۆنفرانسی کۆمەڵ و رێکخراوە مەدەنیەکان لە واڵتی سوید.
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-٦ڕۆڵم هەبوە لە سازدان و بەڕێوەبردنی چەندین کۆڕ و سیمینار و
خۆپیشاندان بۆ پشتیوانی لە داواکاریەکانی خەڵک لە  ١٧شوبات و رۆژانی
دواترو هەموو ئەو تاوان و زوڵمانەی لە هەرچوار پارچەی کوردستان دژ بە
گەلەکةم ئەنجامدراوە،
- ٧سەرپەرشتی چەندین کەمبین و بەیاننامەو نامە نوسینم بۆ رای گشتی
کوردستان و ناوەندەکانی بڕیاردان لە واڵتی سوید و ئەوروپا کردوە.
- ٨لەگەڵ هەریەک لەم کۆمەاڵنە چاالکم و کاردەکەم (کۆمیتەی پشتیوانی لە
داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان  ،کۆمەڵەی گەرمیان ،کۆمەڵەی مەتین ،
کۆمیتەی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی)
-٩هاوکاری و بەشداری بەرچاوم هەبوە لەبۆنە کۆمەاڵیەتیەکان و
پەیوەندیەکی بەرفراوانم لە گەڵ رەوەندی کوردی هەبوەو هەیە.
-١٠دەیان وتارو نوسین و چاوپێکەوتنم لە رۆژنامەو سایتە ئەلەکترۆنیەکاندا
باڵوکردؤتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە166 :

عەبدولخالق مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215131617721
نووسەری خاوەن هەڵوێست و روناکبیری ناسراوی کورد شەهید عەبدولخالق
مەعروف ،یەکەمین رۆژی مانگی کانوونی دووەمی ساڵی 1935
لەبنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەری شاری هەولێر لەدایک بوو.
پاش تەواو کردنی قۆناغەکانی سەرەتایی و ئامادەیی ،ساڵی  1958بۆ
درێژەدان بەخوێندن لەزانکۆی ئەزهەر چۆتە قاهیرە .
عەبدولخالق مەعروف هەر لەتافی الوێتییەوە خولیای خوێندنەوە و خۆ
رۆشنبیر کردن بووەو لەناوچەکەی خۆیدا وەک خوێندەوارێکی هاوچەرخ ناوی
دەرکردبوو.
ساڵی  1963پەیوەندی بەشۆڕشی ئەیلولەوە کردووەو بەوپەڕی توانا فیکری و
رۆشنبیری و هونەرییەکانی خۆیەوە لەخزمەتی شۆڕش دا بووە .
ئەم پیاوە هەڵکەوتووە ،جگە لەوەی کە پێشمەرگەیەکی روناکبیرو
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نووسەرێکی بەتوانابووە شارەزاییەکی زۆریشی لە ئەلەکتریک دا هەبوو ،ئەم
تواناو بەهرەیەشی تەرخان کرد بۆ خزمەتی گەلەکەیی و لەسەرهەڵدانی
شۆڕشی نوێی خەڵکی کوردستاندا دەزگای رادیۆی (دەنگی گەلی
کوردستان)ی دامەزراند.
عەبدولخالق مەعروفی نووسەرو روناکبیر و نیشتمانپەروەر ،شەخسییەتێکی
کۆمەاڵیەتی هێندە خۆشەویست بوو کە لەسەرتاسەری کوردستانداو
بەتایبەت لەناو ئەدیبان و نووسەران و هێزە سیاسییە پێشکەوتن خوازەکاندا
بەڕێزەوە ناوی ئەبرا .
ئەم خەمخۆرەی کوردو کوردایەتی لەگەلێ بواری ئەدەب و فیکر و زانستدا
هەوڵی پێشخستنی کۆمەڵی کوردەواری داوەو لەساڵی 1977ەوە تا ساڵی
 1985پێنج بەرهەمی گرنگی بەکتێبخانەی کورد بەخشی ،لەوانە کتێبی
(تەکنیکار) کەساڵی  1980چاپکراوەو کتێبی (ئادەمیزاد لەکۆمەڵی
کوردەواریدا).
سەبارەت بە بابەتە زانستییەکانی فیزیاو ئەلەکتریکیش ساڵی 1979
نامیلکەیەکی بەزمانی عەرەبی بەچاپ گەیاندو کتێبێکی تریشی دەربارەی
(ترانزستۆر) بەدەست نووسی ماوەتەوە .
شەهید عەبدولخالق مەعروف رۆژی 10ی مانگی نیسانی ساڵی 1985
بەدەستێکی چەپەڵی تیرۆریست لەشاری هەولێر شەهید کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
تیرۆرکراو
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە167 :

عەبدولڕەحمان بێشەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111036
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە168 :

عەبدولڕەحمان پێداوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111033
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە169 :

عەبدوڵاڵ میرزا ئەحمەد پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003141031183897
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
پێنجوێن
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:

119

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە170 :

عەبدوڵاڵ وسو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011215241363796
پ.م دێرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە171 :

عەبدوڵاڵ کەری ،مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081203095153564
ساڵی  1956لەگەرەکی کانیسکانی شاری سلێمانی لەدایکبووە ،پلەی خوێندنی ئامادەیی تەواو
کردووە ،لەکۆتایی ساڵی  1975پەیوەندی کردووە بەریزی کۆمەڵەی مارکسی لینینی کوردستانەوە،
ساڵی  1981بووە بەپێشمەرگە لەناوەندی کۆمەڵەو لە  1989/10/19تا ناوەراستی ساڵی 1990
لەزیندانی ئەمنە سورەکەی شاری سلێمانی دەستگیرکراوەو لەساڵی  1998بووە بەئەفسەر
لەئاسایشی گشتی لەسلێمانی و ئێستا موقەدەمە لەپۆلیسی گومرگی شاری سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
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 ژمارە172 :

عەبدوڵاڵ کەری ،مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200901211009451049
لەساڵی  1957لەگوندی (هەزارکانی رەبات) لەدایکبووە
سەرقاڵی تەواوکردنی بەرگی سێیەم و چوارەم و پێنجەمی کتێبی
(رەشەبای ژەهر و ئەنفالە).
لەدوای راپەڕینەوە سەرقاڵی کاری رۆژنامەوانییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
چاالکی ئەنفال
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 ژمارە173 :

عەزیز ئەحمەد جۆاڵ  -عەزەی ئەحە بۆق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092820330973340
ساڵی  1940لەدایکبووە ،یەکێک بوو لە قسەخۆشەکانی شاری سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە174 :

عەزیزی رابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111048
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :

عەزیزی شارۆخی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271600011460
لە ساڵی ( )1942لە شاری مەهاباد لە دایک بووە ،لە بنەماڵیەکی هونەری
پەروەردە بووە هەروەک دەڵێن باوک و براییەکی گۆرانی و قەتارە
رەسەنەکانی کوردیان دەگوتۆەوە ،شارۆخی بۆ یەکەم جار لە رادیۆی مەهاباد
گۆرانی تۆمار کردووە ،تا ئێستاکە چەندین بەرهەمی گۆرانی بە شێوەی
کاسێت و سیدی باڵو کردۆتەوە ،دوایین بەرهەمی خۆی بەناوی "سکااڵ" لە
رێگەی کۆمپانیای چوار چرا لەساڵی  2006باڵوکراویەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەهاباد
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە176 :

عەلی ئاغای بۆرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111053
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە177 :

عەلی ئاوماڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111039
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە178 :

عەلی تاهیر  -عەلی کوتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052121394164813
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە179 :

عەلی چوارتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010994
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە180 :

عەلی خەلیل خوشەڤی سیلکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031818471880110
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە181 :

عەلی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360810957
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە182 :

عەلی شیعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211076
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە183 :

عەلی فەتەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030214485133570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شنۆ
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە184 :

عەلی مەحمود مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217225128823
ساڵی  1963لە گوندی عەلی بەیانی سەر بە ناحیەی شوانی سەر بەپارێزگای کەرکووک لە دایک بووە ،بەهۆی ئەوەی باوکی پێشمەرگە بووە ،لەو
کاتە لەو گوندە بوونە ،کە لە گوندی شەوگێڕی شێخ بزێنی کەرکووکەوە بۆی
هاتوون.
خوێندنی قۆناغی سەرەتایی لە قوتابخانەی هەڵمەتی سەرەتایی کوڕان لەشاری کەرکووک تەواو کردووە.
خوێندنی ناوەندی لە ئامەدەیی ئیمام قاسم تەواو کردووە.خوێندنی ئامادەیی لە ئامادەیی عەبدالمەلیکی کوڕی مەریوان (کوردستان)تەواو کردووە.
بەهۆی هەژارییەوە بەردەوام کاریکردووە ،پاکەت فرۆشی و پێالو بۆیەکردن وماستفرۆشی و .....کردووە.
دەرچووی کۆلێژی زانستی -بەشی کیمیا -زانکۆی سەاڵحەددین-هەولێرەلە ساڵی  ،1985ساڵی  1984بەهۆی مانگرتنی قوتابیانەوە لە زانکۆ فەسڵ
کراوە.
-بەشداری چاالکانەی خۆپیشاندانەکانی زانکۆی سەاڵحەدین و کەرکووکی
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کردووە لە ساڵی  ،1982وە مانگرتنی ساڵی  1984ی زانکۆی سەاڵحەدین.
لە سەرەتای ساڵی  1979ەوە تێکەاڵو بە ژیانی سیاسی بووە و لەرێکخستنە نهێنییەکانی ینک ەوە دەستی پێکردووە ،تا ساڵی  1983بەهۆی
هەڵوێستی لەسەر شەڕی ناوخۆیی وازی هێناوە.
لە ساڵی  1985ەوە بووە بە پێشمەرگە لە رۆژهەاڵتی کوردستان و باشوور،لە ئەنفالەکان لە ناوچەی کەرکووک ماوەتەوە.
بەشداری چاالکانەی راپەڕینی ساڵی 1991ی کردووە.لە ساڵی  1985ەوە نووسین دەنووسێت ،لە دوای راپەڕینەوە ژمارەیەکیزۆر وتار و لێکۆڵینەوەو رێپۆرتاجی رۆژنامەنووسی باڵو کردۆتەوە.
لە دوای راپەڕین بەشداری چاالکانەی دامەزراندنی کۆمەڵەی ئاوارەکانیکوردستانی کردووە ،لە لیژنەی بااڵی ئەو رێکخراوە بووە ،نوێنەری ئاوارەکان
بووە لە زۆر خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان لە شاری هەولێر و دەوروبەری.
لە دوای راپەڕین بۆ بژێوی ژیان بەردەوام کاری کردووە ،هیچ کات لەسەرسیاسەت و نووسین نەژیاوە ،بە ناوی " مام رەنجەڕۆ "ئامادەکاری بەرنامەی
بەناوبانگی هەیاسە لە کوردستان چ باسە بوو لە شاری هەولێر.
لە سەپتەمبەری  1994لە گەڵ کۆمەڵێک هاوڕێیدا رێکخراوی ئاوارە وئەنفالەکانیان دامەزراند ،گرنگترین کاری ئەم ر ِێکخراوە  4-14ی کردە رۆژی
ئەنفال ،چاالکترین رێکخراوی سەربەخۆی کوردی بوو لەوکات ،سکرتێری بوو
تا کوردستانی بەجێ هێشت.
لە  1996ەوە کوردستانی بەجێ هێشتووە ،لە ساڵی  1997ەوە لە هۆڵەندادەژێت.
لە  2002-1-6لەگەڵ کاک سەالم عەبدوڵاڵ یەکەم بانگەوازی راگەیاندنیکەمپینی هەڵەبجە و ئەنفالیان راگەیاند ،دواتر بوو بە ناوەندی چاک.
تاکو کۆنگرەی دووەمی ئەو ناوەندە ،سەرپەرشتیاری گشتی ناوەندەکەبووە ،لە کۆنگرەی دووەمەوە ئەندامی دەستەی بااڵیە ،چاالکانە بەشداری کار
و چاالکییەکانی کردووە لە  7ساڵی رابردوودا.
چاالکانە بەشداری دادگایی ئانراتی کردووە ،بەناوی چاک ەوە سکااڵیلەسەر وەفیق سامەڕائی و جەالل تاڵەبانی تۆمارکردووە.
ئەندامی ساندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.ئەندامی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی جیهانە.ئەندامی بەشێکی زۆری کۆنگرە و کۆنفرانسە سیاسی و ئەکادیمییەکانبووە کە لە کوردستان و هاندەران بەستراون بۆ پرسی ژینۆساید و کەرکووک.
چەندین جار زیندانیکراوە.تا ئێستا چەند کتێبێکی بە چاپ گەیاندووە کە ئەمانەن :
1کورتە باسێکی هەمە الیەنە لەسەر زمان.2کەرکووک شاری قەاڵو ئاگرو خوێن.3کەرکوک لە نێوان حەزی خەڵکەکەی و خەونی ئایدۆلۆژیا.4چەند الپەڕەیەکی شاراوە لە مێژووی کۆمەڵکوژییەکان.5بازرگانی مەرگ.6کۆمۆنی پاریس.7کوردۆسایدهەروەها چەند پەرتووکێک دیکەی ئامادەیە بۆ چاپکردن.
سەرچاوە :نامەیەکی تایبەتیی کاک عەلی مەحمود محەمەد بۆ کوردیپێدیا
سەبارەت بە کارنامەی خۆی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزبی شیوعی کوردستان
نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی ئەنفال
پێشمەرگەی دێرین
رۆژنامەنووس
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە185 :

عەلی نمازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090814322133442
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە186 :

عەلی نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010309221886898
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سەرکردەیەکی سەربازیی یەکێتی بوو ،یەکەم گوللەی راپەڕین لە رانیە
لەالیەن ئەمەوە تەقێنرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە187 :

عەلی کو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011017
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە188 :

عەلی بچکۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=20140427112745100470
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە189 :

عەوال سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011014
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە190 :

عەوڵاڵ بۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111045
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە191 :

عەوڵاڵ بەرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111037
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە192 :

غازی قادر ئاغای نازەنینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211087
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە193 :
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غەزالی ئیبراهی ،ئاغا شێروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121134213433
غەزالی ئیبراهیم ئاغا ساڵی  1922لەگوندی چەم لەدایکبووە و ساڵی  1945بەشداری کۆماری
دیموکراتی کوردستان لەمەهاباد کردووە ،ساڵی  1961بەشداری شۆڕشی ئەیلوولی کردووە و پاشان
لەدوای نسکۆی  1975ئاوارەی ئێران بووە و ساڵی  1979جارێکی دیکە لەهێزی بارزان وەک پێشمەرگە
و فەرماندە رۆڵی بەرچاوی هەبووە.
ساڵی  1991گەڕاوەتەوە کوردستان .لە  2006-9-20کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە194 :

غەفور دەروێش  -مامە غەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171326374433
یەکێک بوو لەو کەسانەی کەخۆی بۆ پۆستی سەرکردایەتی یەکێتی
کاندیدکرد بوو ،بەاڵم سەرکەوتنی بەدەستنەهێنا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە195 :

غەفور دەرەشیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211079
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یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە196 :

فارس باوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052411462264871
پ.م دێرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە197 :

فارس خورخوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011028
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە198 :

فاروق سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910961
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە199 :

فاروق مەال مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003241217074029
یەکێکە لە دەوڵەمەندە بەناوبانگەکانی سلێمانی و بەفەڕمی خاوەنی
کۆمپانیای ئاسیا سێڵە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
سەربازی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە200 :

فازیل شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=200901171526421000
لە ساڵی  1950لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،لە تەمەنی الوێتییەوە وەک
پێشمەرگەیەکی ئازا و دڵسۆز بەشداریی شۆڕشی ئەیلوولی کردووە و
هاوسەنگەری پێشمەرگەی گیانپاک (عومەر ساڵح مەنسوور) بووە .لە
شۆڕشی نوێشدا یەکێک بووە لە پێشمەرگە سەرەتاییەکان و ماوەیەکی
زۆریش لەگەڵ شەهید ئارام (شاسوار جەالل)دا بووە لە ناوچەی قەراخ .لە
ناوەڕاستی هەشتاکانی سەدەی 20ەوە روویکردووەتە یەمەن ،لوبنان،
بولگاریا و پاشانیش چووەتە هۆڵندا.
لە بەرەبەیانی رۆژی  2004-10-28لە نەخۆشخانەی سلۆتەرفارت شاری
ئامستەردام لە هۆڵندا بەنەخۆشیی شێرپەنجەی سی کۆچی دوواییکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە201 :

فازیل کەری ،ئەحمەد  -مامۆستا جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002041041103391
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لێپرسراوی مەکتەبی بیرو هۆشیاریی یەکێتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :

فایەق گوڵپی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110132851212
فایەق محەمەد ئەحمەد گوڵپی ،ساڵی  1957لە گوڵپی ناوچەی هەورامان
لەشۆرشی ئەیلوولدا باوکی شەهید بووە ،ساڵی
لەدایکبووە ،ساڵی 1963
ِ
 1981کۆلێژی پزیشکیی زانکۆی موسڵی تەواو کردووە ،لەساڵی  1982تا
راپەرین پێشمەرگە پێشمەرگە بووە ،ساڵی  2002- 1992ئەندامی پەڕڵەمانی
ِ
کوردستان بووە ،ساڵی  2000-1998بروانامەی ماستەری لەبواری
نەشتەرگەریی گشتیدا لەزانکۆی سلێمانی وەرگرتووە ،ساڵی 2008-2004
سەرۆکی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان بووە .ئێستا ئەندامی
سەرکردایەتی "پارتی چارەسەری"یەو وەک پزیشکی خۆبەخش
لەنەخۆشخانەی فێرکاریی سلێمانی کاری پزیشکیی دەکات.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان  -پەچەدەکە
پارت  /الیەن:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی هەورامی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە203 :

فایەق کۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010323020186861
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە204 :

فرۆ ئەحمەد مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082913563969412
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە205 :

فەخرەدین سمایل بەگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070713212271847
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لە ساڵی 1965لەگوندی(اسماعیل بەگی)ناحیەی (شوان)ی سەربەپارێزگای کەرکوک لەدایک بووە ..
تا پۆلی دووەمی ناوەندی لە ناحیەی شوان خوێندوە..
لە سەرەتای ساڵی 1982دا پەیوەندی کردوە بە (کۆمەڵەی رەنجدەرانیکوردستان) ەوە
لە ساڵی  1983کاتێک داوای کردووە ببێت بە پێشمەرگە ،داوای چاالکیانلێکردووە،
لە بەهاری ساڵی 1983چوتە سەرجادەی شوان بە دەماچەی برادەرێکلەناو قافڵەی عسکری،سەیارەیەکی (ئەلبی) فڕاندووە،
لەگەڵ شەهید کوێخا و حمەی خاڵە بەکر ،پەیوەندییان کردووە بە کەرتی ()4
ی خاڵخااڵن تیپی (21ی کەرکوک)ەوە..
دواترگوزراوەتەوە بۆ تیپی()25ی خاڵخااڵن ودواتربۆ تیپی()29ی کەڵکەسماق،
لە بەهاری ساڵی ()1990لەگەڵ شەهید ئاکۆ سور ،بوون بە مەفرەزەیپارتیزان لە سنوری کەرکوک ،تاکو راپەڕینە مەزنەکەی بەهاری ،1991بە
پارتیزانی ماوەتەوە.
برایەکی شەهیدە بە ناوی (ناصیح مەحمود محەمەد)،لە ژیانی پێشمەرگایەتیمدا چند جارێک بریندار کراوە..1لە  1988-8-30لە بناری قەندیل2مانگی دەی ساڵی  1990لە شاخی پیرەمەگرون….سەرچاوە :فەیسبووکی مەال شاخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە206 :

فەلەکەدین سابیر حەمود کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615144242
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لەساڵی  1948لە شاری کەرکوک لەدایک بووە و ئەندامی یەکەمین
پەڕڵەمانی کوردستانە لەساڵی  ،1992پاشتر لەکابینەی سێهەمی ئیدارەی
هەولێری پێشوو بووە بەوەزیری رۆشنبیری و هەمان پۆستی لەکابینەی
پێنجەم حکومەتی یەکگرتووە هەرێمی کوردستان وەرگرتووەتەوە .ناوبراو
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
وەزیر
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە207 :

قادر شۆرش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011921503232849
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی بزووتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە208 :

قادر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=200901211118281052
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لە ساڵی  1954لە هەولێر لەدایکبووە.
یەکێکە لە پێشمەرگە سەرەتاییەکان و سکرتێری حیزبی زەحمەتکێشانی
کوردستانە.
نوێنەری سەرۆکایەتی هەرێمە بۆ بەدواداچوونی ماددەی .140
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە209 :

قادر فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011005
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە210 :

قادر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032350382395

140

پێشمەرگەی دێرینی پارتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە211 :

قادر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910960
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە212 :

قاس ،شەشۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082313205666593
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
شنگال
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە213 :

قاس ،کەڵەشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060111500664977
کادری دێرینی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران ،یەکێک لە گیراوانی
سیاسیی ساڵەکانی  60بووە ،کە لەگەڵ  59الوی مەهاباد کە لەالیەن
رێژیمی ئێرانەوە ئیعدام کران ،لەدەسبەسەرگەی بەندیخانەی شاری ورمێدا
هاوبەند بووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە214 :

قیسمەت میرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122721072820063
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لەساڵی  1975کوردستانی جێهێشتووە تا ساڵی  1983لە ئێران بووەو
ناوەندی و دواناوەندی لەوێ تەواو کردووە ماوەی چەند ساڵێک پێشمەرگە
بووە دواتر چۆتە سۆڤیەت و زیاتر لە  20ساڵە لەسویدە لەبواری پزیشکیدا
خاوەنی دووبۆردە لە نەخۆشی باتنی و نەخۆشییەکانی دڵدا ئێستا وەک
پزیشکێک لە نەخۆشییەکانی دڵ لە واڵتی سوید کار دەکات
سەرچاوە :رزگار رەزا چوچانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە215 :

گەالوێژ حوسەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920575963901
خەڵکی شاری بانەی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
لە ساڵی ( 1960لە ساڵەکە دڵنیا نیم ،وابزانم هەڵەیەک هەیە لە کاتی
تایپەکە دا) ،بە ناچارو بۆ یەکجاری شاری بانەی جێ هێشتووەو بە ریزەکانی
کۆمەڵەوە پەیوەست بووە .لە ساڵی  1992هاتۆتە واڵتی سوید و نیشتەجێی
ئەو واڵتە بووە .لە ماوەی ژیانی لە دەرەوەی واڵتیش تێکۆشانی سیاسی
خۆی لە ناو کۆمەڵە و حیزبی کومونیستی ئێران دا درێژە پێداوە.
لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی ژیانی تاراوگەدا ،گەالوێژ چاالک و هەلسوراوی
سیاسی و بزوتنەوەی ژنان بووە .
ماوەی  9سال لە گەڵ رادیو دەنگی ژنان بە زمانی کوردی لە شاری
ستۆکهۆڵم کاری کردووە و  2سال لە گەل کومەڵە تیڤی وەک بەریوەبەری
بەرنامە جوراوجورەکان درێژەی بە تێکۆشانی خۆی داوە .هاوکات لە سەر
رووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان بە تایبەت لە بواری ژناندا نووسەری را و
بوچوونەکانی خۆی بووە و بەشداری کۆڕ کۆمەڵی جوراوجور لە سەر
بزوتنەوەی ژنان بووە.
لە  4سالی رابوردودا لە گەڵ کارزاری ژنان لە والتانی هولەند ،ئاڵمان ،بلژیک
و سوئد چاالکی هەبووه .لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی ژیانی تاراوگەدا،
گەالوێژ چاالک و هەلسوراوی سیاسی و بزوتنەوەی ژنان بووە و پێشترو
ئیستاش دوای نەمانی لە گەڵ حیزبی کمونیست لە سەر چاالکیەکانی
خۆی بەردەوامە.
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی مافی ژنان
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
بانە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە216 :

مارگرێت جۆرج
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031658142353
پێشمەرگەیەکی فەڵەی شۆڕشی ئەیلوول بوو ،بەهۆی رووداوێکی نادیارەوە
تیرۆرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی توندوتیژی
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە217 :

مام ئەحمەد موسێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120721443274225
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
سەردەشت
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە218 :

مام برای،
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010510373486827
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە219 :

مام حەمید باتاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111057
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە220 :

مامەند مەنتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111059
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش
هەرەسی ساڵی 1975
ناوی تەواو مامند عومەر حەمەدئەمین
لەسالی  1955لەگوندی سەرمەزرای بناری دێدەوانی سەر بەناحییەی
قوشتەپە لەدایک بووه ،لەشۆڕشی ئەیلوول پێشمەرگەبووه ،دوای هەرس
لەهەلگیرسانەوەی شۆرشی نوێدا لەکۆتایی سالی  1978پەیوەندی
بەریزەکانی هێزی پێشمەرگەی بزوتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان دەکات
دەگاتەپلەی فەرماندەی کەرت ،وەلەمانگی / 10ی  1983دەچێتە ناو ریزەکانی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەرەتا فەرماندەی کەرتی  6دەبێت دوای
دەبێتە فەرماندەی کەرتی سێی دێدەوان لەدەشتی هەولێر.
دوای راپەرین فەرماندەی هێز دەبێت تا لەشەری ناوخۆ لەمانگی 1995 /12
لەشارۆچکەی کەسنەزان شەهید دەبێت ،دەیبەنەوەلەزێدی باب وباپیری
لەگوندی سەرمەزرا بەخاکی دەسپێرن.
تێبینی /ئەم زانیاریانەلەهاوسەنگەرو خوارزای شەهید مامند منتک،
فەرماندەو پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەباح عومەر
مەنتک) وەرگیراوە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (یوسف مەنتک) سەبارەت بە (ژیان و کارنامەی
مامەند مەنتک) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-02-13
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە221 :

مەەمەد تۆفیق رەحی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110516311017
ساڵی  1954لەسلێمانی لەدایکبووە.
ــ  1972چووەتە فەرەنسا بۆ خوێندن.
ــ لە  1974بۆ خوێندن دەچێتە بەریتانیا و ئەندازەی میکانیک تەواو دەکات.
ــ ساڵی  1979دەبێتە پێشمەرگەی کۆمەڵەی رەنجدەران .
ــ لە 1978ەوە نەوشیروان مستەفای ناسیوە.
ــ  1984ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵەی رەنجدەران و یەکێتی بووە.
ــ  1994بووەتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی.
ــ  2006دەستی لەئەندامێتی مەکتەبی سیاسی کێشایەوە.
ــ ئێستا ئەندامی ئەنجوومەنی کۆمپانیای وشەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
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 ژمارە222 :

مەەمەد خاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230191040118563
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لەزمانی  :خۆیەوە
محەمەد رەشیدی خاکی
لەدایکبووی سەقز رۆژهەالتی کوردستان سەرەتا وەک مامۆستاو دواجار وەک
پێشمەرگە نزیکەی  10ساڵ خزمەت دەکات.
لەساڵی  1989نیشتەجێی ووالتی بەریتانیایە.
نوسەر کاری رۆژنامەوانی و وەرگێرانی کردووە خاوەنی سێ پەرتووکی
چاپکراوە.
بەناوەکانی
آوازهای کوهی .بەزمانی فارسی کە پێکهاتووە لە هۆنراوەکانی لهتیف
هەڵمەت ،شیرکو بێکەس ،عەبدوڵاڵ پەشێو ،رەفیق سابیر ،گوران کاری
وەرگێرانی بۆ کردووە.
خواب سبز بهاران .خه وی سه وزی به هاران بەزمانی فارسی کۆمەلیک
کورته شیعر.
نان و ماه .بەزمانی فارسی هەڵبەست.
ماوەی دوو سال سه ر نووسه ری گوڤاری ) (Lip readingبووە.
ماوه ی چه ند سال ئه ندامی کانون نوسه رانی ئیران له تەبعید و هه ر وه
ها ئه ندامی ئینترناشیۆنال پێن بووە)(international pen

.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
سەقز
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە223 :

مەەمەد خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051008400382803
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە224 :

مەەمەد سیگرکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011025
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە225 :

مەەمەد شاروێرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091625351625
لە ساڵی  1343لە ئاوایی خوڕخوڕەی شاروێران لەدایکبووە .وەک زۆربەی
منااڵنی هاوتەمەنی خۆی و رەنگە هیندێکیش لەوان خۆش شانستر ،تا پۆلی
دووهەمی ناوەندی خویندوویەتی .ساڵی  1362لە جەرگەی خەباتی
خوێناویی خەڵکی کوردستاندا ،پێوەندی بە رێکخستنەکانی حیزبی
دیموکراتی کوردستانی ئێرانەوە دەگرێ و وەک رابیتی نێوان رێکخستنی
حیزب و سەربازەکانی پایەگای گوندەکەی خۆیان خەباتی خۆی دەستپێدەکا.
هەر لەو ساڵەدا بۆ ماوەی سێ مانگ لە گەڵ چەند هاوڕێی دیکەی و پێنج
کەس لە سەربازەکان دەگیرێن و یەکێک لە سەربازەکان بە ناوی نورەدین
رەزایی ئیعدام دەکرێ .دواتر ئەوانی تر ئازاد دەکرێن و محەمەد سەرلەنوێ
پێوەندی بە تەشکیالتی حیزبەوە دەگرێتەوە و تا ساڵی  1367وەک
ئەندامێکی چاالکی حیزب لە ناوچەی شاروێرانی مەهاباد درێژە بە خەباتی
سیاسی و تەشکیالتیی خۆی دەدا .
لەو ساڵەدا محەمەد بۆ جارێکی دیکە بە تاوانی هاوکاریی لە گەڵ حیزبی
دیموکرات لە الیەن دەزگای ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە دەسگیر
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دەکرێتەوە .دوای مانگێک و چەند رۆژ مانەوە لە زیندانەکانی ئیتالعاتی
مەهاباددا ،،بە مەبەستی موحاکەمە کردن دەیبەن بۆ دادگای ئینقالب .لە
دادگادا ،لە الیەن سەربازێکەوە کارئاسانی بۆ دەکرێ و خۆی دەرباز دەکا و لە
جۆزەردانی ساڵی 1367ی هەتاوی لە بناری قەندیل دەبێتە پێشمەرگەی
حیزبی دیموکراتی کوردستان .ساڵێک دواتر لە الیەن حیزبەوە رەوانەی
دەورەی سیاسیی کادر دەکرێ و لەو ساڵەوە تێکۆشانی خۆی وەک کادرێکی
تەشکیالتی ،لە ناوچەی شاروێرانی مەهاباد دەستپێدەکا و بۆ ماوەی پتر لە
حەوت ساڵ و هەموو ساڵێ وەک کادرێکی تەشکیالتی سەردانی یەک بە
یەکی گوندەکانی ئەو ناوچەیە دەکا و خەڵک لە دەوری تەشکیالتی حیزبی
دێموکراتدا کۆ دەکاتەوە .
هاوینی ساڵی  ،1375ئەو ساڵەی کە کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکرات بۆ دوا جار لە قەوارەی هێز و کۆمیتەی شارستاندا لە قواڵیی
ناوچەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان خەریکی کار و چاالکی دەبن ،محەمەد
شاروێرانی تووشی رووداوێکی دڵتەزێن دەبێ .ئەو کە لەگەڵ سێ هاوڕێی
دیکەی تیمی تەشکیالتیی ناوچەی شاروێرانی مەهاباد پێکدێنن ،رۆژی 17ی
گەالوێژ لە هاوڕێکانی هەڵدەبڕێ تا بە مەئمووریەتیکی حیزبی لەگەڵ
بەرپرسی کۆمیتەی شارستانی مەهاباد ،عومەر باڵەکی یەکبگرنەوە.
نیوەرۆی ئەو رۆژە ،بەر لەوەی خۆی بگەیەنێتە شوێنی مانەوەی هاوڕێکەی،
لە الیەن هێزەکانی کۆماری ئیسالمیەوە گەمارۆ دەدرێ و شەڕ لە نێوان
محەمەد شاروێرانیی تاک و تەنیا و لەشکری زۆر و زەبەندی ئیتالعات و
سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی دێتە ئاراوە .لەو شەڕەدا محەمەد
فیشەکێک بەر رانی دەکەوێ و هاوکات تفەنگەکەشی گیر دەکا .بەمجۆرە
هیچ رێگایەکی بۆ نامینێتەوە و دەسگیر دەکرێ و ئەمەش دەبێتە دەسپێکی
ئەشکەنجە و ئازار و لێدانێک کە نۆ ساڵ دەخایەنێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە226 :

مەەمەد کەساس
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071355132895
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
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 ژمارە227 :

مستەفا حاجی کوێخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111049
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە228 :

موسا لەیالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903072348501564
لە ساڵی  1969لە ناوچەی سەردەشتی کوردستانی رۆژهەاڵت لە دایک بووە خوێندنی سەرەتایی لە
سەردەشت خوێندووە و ناوەندیش لە رەبات ،لە ساڵی 1383ی هەتاوی دەبێتە پێشمەرگە لە ریزی
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و پاشان لە ساڵی  1992روو دەکاتە تورکیا و دوای  23مانگ ژیان
لە تورکیا لە رێکەوتی  1994 /8/23وەک پەنابەرێک لە واڵتی فینلەندا نیشتەجێ دەبێت .بۆ ساڵێک
دوای ئەوە لە  1995-4-23کۆمەلەی کوردی لە تورکو دادەمەزرێنێت و وەک سەرۆکی کۆمەڵە دەست
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بەکاردەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی کلتووری
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سەردەشت
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە229 :

موالزم جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910972
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە230 :

موالزم حەسەن خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910971
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە231 :

موالزم عومەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111042
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە232 :

موالزم عەبدولمەلیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011029
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە233 :

موالزم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211081
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە234 :

موالزم فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211080
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە235 :

موالزم قەرەنی جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=200911141934272542
لە سالی  1945لەشاری هەولێر لەدایک بووە .دەرچووی کۆلێژی پۆلیسە لە بەغدا .-1973معاونی پۆلیس بووە لە کۆیە .
-1974بۆتە پێشمەرگە .
-1975پاش دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ شەهیدان مالزم جمال و مالزم حسن
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خۆشناو و مالزم سەید کەریم و ژمارەیەکی تری ئەفسەرانی شۆرش ،روویان کردۆتە سوریا و
پەیوەندیان بە یەکێتی کردووەو لەمەفرەزە سەرەتاییەکانی شۆرشی نوێی بووە .
-1979رووی کردۆتە سوید و لەوێ نیشتەجێ بووە ،تا مردنیش لە خەباتی کوردایەتی لە نێو ریزەکانی
(ی.ن.ک) بەردەوام بووە .
هاوسەرەکەی ناوی مەزگین خانە وکوردی سوریایە ،خوالێخۆشبوو دوو کچ و کورێکی لە دوای خۆی
بەناوەکانی سۆزان و ئالین و ئاالن بەجێهێشتووە .
لە  2005توشی نەخۆشی شێرپەنجە بووە .رۆژی  2008/3/29لە شاری ئۆپساالی سوید کۆچی دوایی کردووە.تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە236 :

موالزم هەجەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211084
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە237 :

میرزا گومەرەز
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211069
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە238 :

میکایل
http://www.kurdipedia.org/?q=200904291011231738
لە ئۆگستی  1965لە مەهاباد لە دایکبووە .لە سااڵنی  1978تا 1985
ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بووە .لە ساڵی 1986ەوە
دانیشتووی ستۆکهۆڵم لە سویدە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەهاباد
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە239 :

مەجید شیرین گوفتار
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241153481876
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لە ساڵی 1359دا چۆتە نێو ریزی پێشمەرگەکانی  PDKIو لە هێزی دااڵهۆی
ئەوکاتەدا خەباتی دژی رێژیمی ئاخوندی دەست پێکردووە.
هەروەها لە ماوەی تەمەنی پێشمەرگایەتیدا ،لە هێزەکانی 2ی رێبەندان و
سامڕەند و کۆمیسیۆنەکانی رادیۆ و کۆمەاڵیەتیدا ،دڵسۆزانە ئەرکە
حیزبییەکانی بەڕێوە بردووە.
خەڵکی گوندی دەربەند زەردی ناوچەی زەها وو پێشمەرگەی لەمێژینە و
خەباتگێڕی ، PDKIشەوی  5لەسەر 6ی  ،1387بەهۆی نەخۆشی لە
تەمەنی  75ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی نیشتمانێک لە گوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە240 :

مەحمود حاجی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111064
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە241 :

مەحمود حەمەبۆر  -خولەی حەمبۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022700194131558
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە242 :

مەحمود سەیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910975
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە243 :

مەحمود گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111065
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە244 :

مەحمودی برای
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010998
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە245 :

مەرزییە فەریقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110092705185
ناوی تەواوی "مەرزییە شەهاب عەبدوڵاڵ"یە ،لەڕێکەوتی 1958.05.22
لەشاری مەریوانی رۆژهەاڵتی کوردستان چاوی بەژیان هەڵهێناوه ،بەاڵم
دایک و باوکی خاتوو مەرزیە لەبنەڕەتدا خەڵکی شاری "سنە"ن.
تا تەمەنی  17ساڵی مەرزییەژیانی لەشاری مەریوان بەسەر دەبات ،بۆ
خوێندنی مامۆستایەتی روو دەکاتەشاری سنە و لەوێ خوێندنی
مامۆستایەتی تەواو دەکات ،بڕوانامەی دبلۆم لەبواری مامۆستایەتیدا
بەدەستدەهێنێت.
هەر لەتەمەنی منداڵیدا هەستی کردووه ،کەدەنگی خۆشەو بەهرەی
دەنگخۆشی تێدایە ،لەالیەن باوکییەوە هاندراوه ،بەاڵم بەهۆی نادروستی
کۆمەڵگاوه ،ئەوەی لەو رۆژگارەدا ستەم بووەژن و کچی کورد گۆرانی بچرێنی،
هەربۆیەڕێگای هونەری لێگیراوەو لەو پێناوەشدا زۆر بەقورسی ژیانی هونەری
خۆی بەسەر بردووه ،بەاڵم سەڕەڕای کۆسپ و کێشەکان مەرزییەێ
هونەرمەند هەر بەردەوام بووه ،لەجەژەنەکان و یاد و بۆنەکانەدا ،ئەوانەی
لەقوتابخانەدا سازکراون ،بەشداری کردووەو بۆ یەکەمین جار لەتەمەنی 9
ساڵیدا چۆتەسەر شانۆی قوتابخانەکەی ،یەکەمین گۆرانی ،ئەوەی لەو
کاتەدا چڕێوێتی گۆرانیەکی "فەتانەی وەلیدی" بووه ،لەگەڵ موزیکدا بەناوی
"لەسەر کانی دێتەوەلێو بەکەنی و گۆزەبەشانەوه".
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مەرزییەفەریقی زۆر حەزی بەبیستنی کارەهونەرییەکانی باشووری
کوردستان بەتایبەت "تیپی مۆسیقای سلێمانی" و زیاتر حەزی بەدەنگی
هونەرمەندان "کەریم کابان" و "قادر کابان" بوو.
لەساڵی 1977دا لەشاری سنە بەهونەرمەند "ناسڕی رەزازی" ئاشنا دەبێت
و لەساڵی 1978دا زەماوەند دەکەن و ساڵی 1980دا لەگەڵ هونەرمەند
"ناسڕی رەزازی" رێگای خەباتی شۆڕشی رزگاریخوازی گەلی کوردستان
هەڵدەبژێرن و لەڕێزەکانی "کۆمەڵە" خەبات دەکەن ،ئەم خەباتگێڕیەشیان
تاساڵی 1984دا بەردەوام دەبێت.
وەک هونەرمەندێکی لێهاتووی شاخ شان بەشانی خەباتی چەکداری
دەست دەکات بەکاری هونەری و لەگەڵ تیپی مۆسیقای "کۆڕی بانگەوازی
کۆمەڵە" یەکەمین کاری هونەریی لەشاخ بەسروودی "ساڵو بۆ پێشمەرگە"
بەئەنجام دەگەێنێت.
لەسەرەتای ساڵی 1985وەلەواڵتی سوێد وەک پەناهەندەیەک لەگەڵ
هاوسەری هونەرمەند ناسڕ و سێ منداڵەکەی "دڵنیا"" ،ماردین" و "کاردۆ"
ژیان بەسەر دەبن.
لەڕۆژی 2005.09.18دا لەکاژمێر 11ی پێش نێوەڕۆ بەکاتی ئەوروپا،
لەستۆکهۆڵمی پایتەختی سوێد ماڵئاوایی لەمۆسیقا و هونەر کردوو و بۆ
هەتاهەتای بەجێیهیشتین و لەشاری سلێمانی لەسەر داوای خۆی بەخاک
سپێدرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە246 :

مەال ئەحمەدی دسکەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011223385684605
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له  1956/7/1دا له گوندی “دسکەره” لەدایک بوە خوێندنی سەرەتای و
ناوەندی و دواناوەندی و دوتریش کۆلێژی کشتوکالێ تەواوکردوە وەک
خوێندکارێک پەیوەندی کردوە بەڕێکخستنەکانی کۆمەڵەوەو چاالکانە
کارەکانی ئەنجام داوە ،لەساڵی 1980دا پەیوەندی کردوە بە شۆڕشی نوێ
ی گەلەکەمانەوە بوتە پێشمەرگە لە ناوەندی کۆمەڵە دواتر گوزراوەتەوە
بەڕابەر سیاسی لەکەرتی چواری جەباری کەئەوسا شەهیدی نەمر “مامە
ڕیشە “فەرماندەی ئەوکەرتەبوە،دواتر بوەتە فەرماندەی کەرتی پێنج
لەقەرەداخ،هەرلەبەرلێهاتوی خۆی کراوەتە جێگری تیپی 17زمناکۆ تاڕاپەڕین
بەردوام بوە لەخەبات وتێکۆشان ،لەڕاپەڕین فەرماندەی بەتالوێنی تانجەڕۆبوە،
هەموودەورەکانی فەرماندەی بەسەرکەوتویی و بڕیوە تادوین پلەی
فەرماندەی لیوای پاسەوانانی سنوری سلێمانی بوە،لەژیانی
پێشمەرگایەتیدا  5جار بەخەستی بریندارکراوە و برایەکی قارەمانیشی
شەهید بوە،بەداخەوە لەشەوی  2014-12-21بەنەخۆشی کۆچی دوایی
کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە247 :

مەال یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=200904271556501732
5/7/1959لەدایکبووە.
وەکیل وەزیری خانەنشینە لە ئیدارەی سلێمانی
راگری کۆلێژی کوردستانە بۆ پێگەیاندنی ئیمام و خەتیب
لە ساڵی 1991وە لە مەکتەبی تاڵەبانی کاری کردووە تا 2002
ساڵی  1982کۆلێژی شەریعەی لە بەغدا تەواو کردووە
ساڵی  1983بووەتە پێشمەرگە تا راپەرین نەگەڕاوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی گۆڤاری هەڵبوون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە248 :

مەالبرای ،مەسڵەحەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716572
دانیشتووی :دۆڵەگەرم
بەرپرسایەتی :ئەندام
ساڵی مااڵوایی1385 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی خاکەلێوە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2380
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە249 :

مەالی حاجی رەسوڵی کەرزۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910980
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە250 :

مەالی مەال قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011002
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە251 :

مەهدی کاوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904061755461699
لەگوندی کاوانیانی سەر بەشەقالوە لەدایکبووەو کوڕی حەمید کاونی یەکەم
شەهیدی شۆڕشی ئەیلوولە.
لەساڵی  1973لەرێی ئەڵقە رۆشنبیرییەکانی مارکسیزم لێنینزم لەبەغداد،
پەیوەندیی کردووە بەکۆمەڵەوە.
ساڵی  1976بڕوانامەی زانکۆی لەبەشی ئابووری ،لەزانکۆی موستەنسەرییە
وەرگرتووە.
لەسەر سیاسەت دووجار زیندانیی کراوە ،جاری یەکەم ساڵی  ،1976دووەم
جاریش لەساڵی .1979
ساڵی  1981تاکاتی راپەڕینی ساڵی  1991وەک پێشمەرگەی یەکێتی
بەردەوام بووە لەخەبات.
لەهەرسێ کۆنفڕانسی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان بەشداریکردووە.
لەساڵی  1983بەسەختی برینداربووە لەئەنجامی دانانی بۆمبێک لەژێر
ئۆتۆمبیلی هێزی پێشمەرگە.
لەجیابوونەوەی ئااڵی شۆڕشدا بەشداربووەو لەپلینۆمی ئااڵی شۆڕشیشدا
دیسان بەشداربووە.
لەدوای راپەڕینەوە تاوەکو ئێستا وەک نووسەر ورۆژنامەنووس کاردەکات
وکتێبێکیشی ئامادە چاپە.
لەساڵی 2000ەوە روویکردۆتە هەندەران وئێستا لەواڵتی بەریتانیا
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نیشتەجێیە.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
رۆژنامەنووس
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە252 :

نادر هەورامی  -نالە هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032334352381
لە ساڵی  1937لە هەورامان لە دایکبووە.
لە سەرەتای  1962بووەتە پێشمەرگە.
پلەکانی پێشمەرگایەتی بەرپرسیارەتی لە شۆڕشی ئەیلول و گواڵن بڕیوە.
لە ساڵی 1979لە کۆنگرەی  9بووەتە ئەندامی سەرکردایەتی پارتی
دیموکراتی کوردستان.
زۆربەی تەمەنی خۆی لەکاری پارتیزانیدا بەسەربردووە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
سەربازی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی هەورامی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە253 :
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ناسری رەزازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108164954143
لە زمانی خۆیەوە:
من مانگی پووشپەری ساڵی ()1334ی هەتاوی ،ساڵی ()1955ی زایینی،
لە شاری (سنە)ی کوردستانی بندەستی ئێران ،لە دایک بووم ،جگە لە خۆم
چوار برا و چوار خوشکی دیکەم هەبە ،سەردەمی منداڵییم ،پڕ بوو لە
کێشەی زۆر ،بە هۆی پێکهاتەی گەڕەکەکەمانەوە( ،پیشە)ی باوکم بەرگدروو
بوو ،دوای خوێندن لە قوتابخانەش دەگەڕامەوە بۆ دووکان بۆ الی باوکم بۆ
ئەوەی یارمەتی بدەم .دووکانی باوکم لە ناو مەیان میوەفرۆشیدا بوو ،رۆژان
لەبەر خەڵک و پەرژینی هەبێ ،حەیوان و بار و چەرخ و داشقەی حەمباڵ و
هیدیکە ،ئەوەندە قەرەباڵخ و جەنجاڵ بوو ،رێ نەبوو هەنگاو هەڵگری ،لەو
سەردەمەدا رادیۆ تەنیا لە گەورەمااڵن و چایخانەکاندا هەبوو ،من کە حەزم لە
هونەری گۆرانیی بوو ،رۆژان رووم دەکردە قاوەخانەکان بۆ ئەوەی بە هۆی
گرامافۆن و رادیۆی پیلیی ئەو سەردەمەوە گوێ لە گۆرانیی گۆرانیبێژە
کوردەکان بگرم.
لە تەمەنی شەش سااڵندا لە خوێندنگەی (هەدایەت) ،لە شاری سنە لە
بەر خوێندنیان دانام ،خوێندنیش دیارە فارسی بوو ،لە پۆلی دوودا بووم ،لە
پەنای خوێندنگەکەماندا مەالیەکی پیری خوێنشیرین ،دووکانێکی دانابوو کە
قەڵەم و کاغەز و دەوات و شیرینیجاتی وەکوو (ئاودوونان و کەشکەتونە و
کونجیگەزۆ و گۆچانقەن و رەحەت و کولیچە و هیدیکە)ی دەفرۆشت و
دەرسی قورئانیشی دەگوتەوە.
بەڵێ باوکم دەستی گرتم و بردمی بۆ الی ئەو مەالیە و بەڵێنی لەگەڵ
بەست ،کە پاش تەواوبوونی خوێندن ،قورئانم پێبڵێ ،منیش هەرچەندە دڵکاو
(راضی) نەبووم ،دەستم پێکرد ،جا وەرە دوو قوڕبەسەریی گەورە ،بۆ منی
ژێردەستی داماو ،دەبوو دوو زمانی بێگانەی بە زۆر بەسەرماندا سەپێنراو
بخوێنین و زمانەکەی خۆشمانیان لێ کردبووین بە قوڕقوشم و ژەقنەمووت،
بۆیە ئێستاش کوردی وامان هەیە خۆی ناناسێ و نازانێ کێیە! .ئەگەر
خوێندن تەواو دەبوو و خوێندنگە دادەخرا ،مندااڵن بەردەبوونە کووچە و کۆاڵن
بۆ کایە و ،منیش دەبوو بچمە خزمەت مەال ،بۆ دەرسی قورئان ،مەال ئەوە
خەریکی گوتنەوەی (ئەلف سەر ئا ،الم زەنە ئەل) بوو ،منیش بیر و هۆشم لە
الی مندااڵن بوو ،کە جار و بار بە شووڵەکەی دەستی ،حەسیری سەر
عەرزەکەی دادەگرت و ئێمەش بە شەقە و شریخەی شووڵەکە رادەچڵەکاین،
تەنیا چاکەیەک کە هەیبوو ،قەت لە کەسی نەدەدا ،تەنیا حەسیری سەر
زەویەکە نەبێ ،حەسیریش وای لێهاتبوو ،ئەگەر گیان و هەستی هەبا،
شکاتی دەبردە بەر خودا و پێغەمبەر ،چونکە ئەوەندەی پێدا کێشابوو ،شڕی
کردبوو .
چارم نەبوو ،حوکمی حاکم بوو و مەرگی موفاجات ،منداڵیش بووم ،لە فێڵ و
تەڵەکەی وا رانەهاتبووم کە خۆم بدزمەوە و نەچم ،ساڵی دوایی دەستم کرد
بە گغنیدان و درۆ و دەلەسە ،تا پێمدەکرا نەدەچووم ،هەندێ جار مەال بۆ
ئەوەی پووڵەکەی نەفەوتێ لە پەنا دیواری دووکانەکەی کە پاڵی وە دەروازەی
خوێندنگەکەوە دابوو ،خۆی حەشار دەدا و دەیگرتم و دەیگوت :بێرەو
قورئانەکەو بخوێنە زوڕیەت ،ئەنا ئەیژم بە باوکۆ داتپڵۆسێ ،هاااا! منیش ئیتر
چارەم نەمابوو ،چونکە دیواری مەدرەسەی هەدایەتیش وا نەبوو کە بە
سەریدا باز دەم و خۆم دەرباز بکەم ،ناچار دەچووم بەاڵم چوونی چی؟ چی
پێدەگوتم لەم گوێچکەمەوە دەچوو ،لەوی دیکەمەوە دەهاتەوە دەرێ ،پاش
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ماوەیەک (مەال) ،کە لە سنەی ئێمەدا پێیان دەڵێین (مامۆسا ،یان مەاڵ) و
بڕێ جاریش هەر دوو وشەکە پێکەوە بەکار دێنن ،وەکوو مامۆسا مەاڵ
ئەحمەو .شکاتی خستە بەر باوکم کە گوێنادا و ،خۆی دەدزێتەوە و هیدیکە،
باوکیشم دوای لێدانێکی قورس و قۆڵ ،ئەمجارەیان بردمی بۆ الی (مامۆسا
مەاڵ ئەحمەد)ی خەڵکی تاڵش ،بۆ درێژەپێدان و خوێندنی قورئان ،ئەو مەالیە
ئەگەر بە هەڵە نەچووبێتم ،ئیمامی مزگەوتی کەریم رەئووف بوو ،لە پشت
دووکان (حاجی ماشەاڵی رەنگڕێس)ەوە ،چەن برا بوون ،هەر هەموویان مەال
بوون ،نازانم چۆن و لە بەر چی ،ئەو مەالگەلە تەرای واڵتی ئێمە بووبوون؟.
من پێم وایە لە بەر ئەوە بوو ،کە تاڵشییەکان سوننین و لە واڵتی ئێمە واتە
کوردستان ،تەگەرەیان نەدەهاتە سەر رێ و دەحەسانەوە ،بەڵێ لەوێش لە
بەر هەیکەلی ناقۆاڵ و ناحەزی مامۆستا و چێوفەڵەک و لێدان لە قوتابییەک،
ئەو هەاڵتنە هەاڵتم نەگەڕامەوە ،تا ئەم جارەیان لە گەڕەکی خۆمان لە (کانی
کەمێزی) لە الی مەال عەبدوڵاڵی ئیمامی مزگەوتی (حەمە حسەین بەفری)
دایاننام ،مەالی نێوبراویش لە خانەقای شێخ سەالم ،یان تەکیەی حاجی
سەی وەفا ،لەوێ وانەی پێدەگوتینەوە ،لەوێ ئیتر چونکە گەڕەکی خۆمان بوو
و هاوسەر و هاوماڵی خۆمی تێدا بوو ،داکاسرام و حەوت جزمی قورئانم لە
ماوەیەکی کورتدا تەواو کرد و مامۆسا لە خۆشی ئەم زیرەکییەی من و
گەیشتن بە سوورەی :تەوابەن ،مامرە کوڵە سەوابەن ،بۆ مامۆسا کەبابەن،
میوانییەکی بە باوکم سازدا و منیان هاندا کە لەبەر ئەوەی دەنگم خۆشە لە
مزگەوتیشا بانگبدەم ،باوکیشم کەیفی پێدەکرد .
لە پۆلی شەشی سەرەتاییدا بووم ،دیارە لە پەنای قورئانخوێندندا ،باوکم بە
زۆرەملیی ،هەمیشە لە گەل خۆی دەیبردم بۆ نوێژ و ،رەمەزانانیش
نەیدەهێشت رۆژووم بفەوتێ ،بۆ ماوەیەک بووم بە بانگبێژی مزگەوتی
گەڕەکی خۆمان ،خادەمی ئەو مزگەوتە نێوی (شامحەمەو) بوو ،هەرچی
بانگی دەدا ،لە بەر پێکەنین کەس خۆی پێرانەدەگیرا ،دەنگی ناخۆش بوو،
بانگگوتنەکەی بە جۆرێ بوو ،دەتگوت بێگاری پێدەکەن ،خوای لێخۆش بێ،
پیاوێکی بەڕێز و خواناس بوو .لە پۆلی شەش دەرنەچووم و داکەوتم و مامەوە
بۆ ساڵێکی دیکە ،لە بەر باوکم نەمدەزانی چیبکەم ،لە ترسان کونەمشکم
لێ بووبوو بە کۆشک و سەرا ،چوومەوە بە دایکمم گوت :رفووزەم .دایکی
داماویشم ،لە تاو مێردی زاڵم ،لە خەفەتا واقی دابوو ،چونکە دەیزانی باوکم
وام لێدەکا ،کە بە لۆکە ئاو بتکێننە دەمم .
باوکم زانی لە پوولی شەش دەرنەچوومە ،هاتە جەستەم و غەشی بێکاریی
و مناڵزۆریی و کۆڵەواریی خۆی پێرژاندم ،لێشمنەدەگرت ،چونکە لە گەڕەکێکی
نالەبار و رەپۆشەخەراپدا پەروەدە بووم ،گەڕەکێک ،بێژگە لە کرێکار و
زەحمەتکێش و کاسبکار ،پیشەیێکی بااڵی تێدا نەبوو ،ئەو گەڕەکەی ئێمە لە
دێهاتێکی دوورەدەست دەچوو ،بەو مێگەل و واڵخدار و پێکهاتەسەیرەی
خۆیەوە کە هەیبوو .منیش ئیتر وام لێهاتبوو کە دەربەستی کوشتن و لێدان
نەدەهاتم ،وەک کوردەکە دەڵێ :بووبووم بە چەرمی ئاوەسوو! بە جێگای
ئەوەی کە چاک بم ،ئەوەندەی دیکە السار و سەرەڕۆم لێدەرهات ،چونکە
دەمگوت لە لێدان بەو الوە ،چیدیکە هەیە؟ .ئەوەندە رقم لە خوێندن
هەڵگرتبوو ،کە هەر رۆژێ دەچوومەوە بۆ خوێندنگە ،حەزم دەکرد بڵێن:
مامۆستاکەتان نەخۆشە ،یان کەوتووە و بریندارە و ملی شکاوە و هیدیکە ،بۆ
ئەوەی لە دانیشتن و گوێگرتنی ناو پۆل رزگار ببم !
سەرتان نەیێشێنم ،پاش وەرگرتنی دیپلۆم لە رشتەی وێژە (ئەدەب)دا ،بووم
بە مامۆستای خوێندنگەی سەرەتایی لە دێهاتێ لە نێوان سنە و مەریوان بە
نێوی (بزان) ،کە بەداخەوە هەر بزانیشم بەچاو نەدیت ،لەبەر بەسەرداهاتنی
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راپەڕینی گەالنی ئێران و شۆڕشی کوردستان ،چونکە ئیتر نەمتوانی
مامۆستایەتییەکە درێژە پێبدەم و کەوتمە زیندان ،پاش بەربوون لە زیندان
لەگەڵ کۆچکردوو مەرزیە و دوو منداڵەکانمان ،دڵنیا و ماردین ،چووینە شاخ و
بووین بە پێشمەرگە.
وەکوو گۆرانیبێژێکی کورد ،تا ئێستا نزیک بە ( 40کاسێت)ی گۆرانیی فۆلکلۆر و
ئەویندارانەم لە واڵت تۆمار کردووە و باڵو کراونەتەوە ،لە شۆڕشی
کوردستانیشدا چەندساڵ وەکوو پێشمەرگەیەک خەباتم کردووە و ،کۆمەڵێک
گۆرانیی نیشتمانی و شۆڕشگێڕانە و سروودی سیاسییم لە  4کاسێتدا باڵو
کردۆتەوە ،گۆرانیی و سروودەکانی من ،وێردی سەر زمانی خەڵک و
پێشمەرگە و رادیۆکوردییەکانی شۆڕشی کوردستانە و هاندەریانە بۆ خەبات
دژی زوڵم و زۆر و بانگەوازە بۆ ئازادی و رزگاری کوردستان .دوای وازهێنان لە
پێشمەرگایەتی ،لەگەڵ مەرزیە و منداڵەکانمان ،دڵنیا و ماردین ،هاتینە واڵتی
سوێد و وەکوو پەنابەر ماینەوە ،لێرەش بووین بە خاوەنی کوڕێکی دیکە بە
نێوی کاردۆ .
لێرە ،لەم چەند ساڵەی ژیانی هونەریماندا لە هەندەران ،وێڕای بەشداریی لە
زۆر ئاهەنگ و جێژنی نەتەوایەتی و سیاسیی کوردیی ،لە دەرەوەی واڵت ،بە
چەرمەسەری توانیومە ( 7سیدی)ی دیکەی گۆرانیی تۆمار بکەم و باڵوی
بکەمەوە ،هەرچەند کاری سەرەکیم ،گۆرانیگوتنە ،بەاڵم وەکوو نووسەرێکی
کوردیش ،چوار کتێبیم بە نووسین و وەرگێڕان باڵو کردۆتەوە ،لەو ماوەیەشدا
کتێبێکم لەالیەن چاپخانەی موکوریانەوە دێتە بازاڕ ،کە بەرهەمی چەندینساڵ
پرسوجۆ و یاداشتی سەردەمی پێشمەرگایەتیمە کە نێوی کوردیم تێدا
کۆکردۆتەوە .هەروەها چەندین وتاریشم لەسەر مووزیکای کوردیی و
گۆرانیبێژەبەنێوبانگەکان و گیروگرفتی هونەرمەند لە دەرەوەی واڵت و کێشەی
زمانی کوردیی و پرسگرێکی کوردستان ،لە گۆڤار و رۆژنامەکاندا باڵو
کردۆتەوە .
ساڵی  2004لەگەڵ مەرزیە بڕیارماندا کە لە سوید نەمێنین و بڕۆینەوە بۆ ئەو
پارچرزگارکراوەی نیشتمانەکەمان .ئەوە بوو رۆشتینەوە بۆ کوردستانی باشوور
و لەوێ لە شاری دووکان ماینەوە ،بۆئەوەیکە ئەو چەندساڵەی کۆتایی
تەمەنمان لەوێ بەرینە سەر ،بەداخەوە ساڵی  2005/09/18مەرزیە ،بە
هۆی نەشتەرگەرییەکی ناسەرکەوتوو کۆچی دوایی کرد و منیش تووشی
سەرلێشیوایی بووم .دوای ئەوەی کە زانیم ناتوانم بەتەنیا بژیم ،دیسان
هاوسەرگیریم کرد و لەگەڵ (ئێران)ی هاوسەرم گەڕاینەوە بۆ سوید و ئێستا
لە ستۆکهۆڵم دەژین.
لەم ماوەی ئەم چەندین ساڵەی کە لە سوێد ژیاوم( ،چەندین گەشتی
هونەریی)م بۆ واڵتانی :ئوتریش ،ئیتالیا ،ئاڵمان ،فەرانسە ،ئینگلیس ،هولەند،
بلژیک ،دانمارک ،فینالند ،نورڤێژ ،سویس ،ئامریکا ،کانادا ،ئوسترالیا،
سۆڤیەتی جاران ،ئازەربایجانی بندەستی سۆڤیەتی کۆن ،یۆنان،
بولغارستان ،قبرس ،رۆمانیا ،ئێراق ،تورکیە ،کوردستانی بندەستی تورکیە،
کوردستانی ئازادکراو و هی دیکە کردووە ،کە بۆ هەر واڵتێکیان ،چەندین جار
سەفەرم کردووە و ئاهەنگم گێڕاوە .لەبەر ئەوەش کە پێشمەرگە بووم و
ناوچەکوردنشینەکانی کوردستان گەڕاوم و دیالێکتەکوردییەکان فێربوومە و
شارەزای زمانی کوردییم ،بە چوار زاراوەی کوردیی گۆرانیی دەڵێم :هەورامی،
کەلهوڕی ،کرمانجیی ،سۆرانیی ،کە مەبەستیشم لەمکارە ،تەنیا ئەوە بووە
کە خزمەتێک بە کورد و نزیککردنەوەی زاراوەکان بکەم .هەروەها لە چەندین
(فستیڤاڵ و گااڵ)دا لە ئورووپا بەشداریم کردووە ،بۆ نموونە :کۆنگرەیەک بۆ
کورد لە سویس لە شاری ژنێڤ ،ساڵی  .1990فستیڤاڵی وۆمەد Womad
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FESTIVALلە هامبوورگ ،بەنێوی  Weltbeatساڵی  .1991گااڵیەک بۆ
رەوەکەی کورستان لە ستۆکهۆڵم ساڵی  .1991فستیڤاڵی World Root
Festivalلە هولەند ساڵی  .1992فستیڤاڵی  Sacred voicesدەنگە
پیرۆزەکان لە ئینگلیس ،لە شاری لەندەن ساڵی  .2000کۆففرانسێک لە
سەر مێژووی موۆسیقای کوردی لە لەندەن ساڵی  .2000هەروەها چەندین
فستیواڵی دیکەی گەورە لە سپانیا و ئینگلیس و فەڕانسە و سوێد و ئامریکا.
درێژەی هەیە....
سەرچاوە :ماڵپەڕی ناسری رەزازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سنە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە254 :

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:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە255 :

نەبی چاالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111058
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە256 :

نەبەز  -خولەی جگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910977
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش
هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە257 :
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نەبەز خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=201009270923489689
لەدایک بووی ساڵی 1961
چاالکی سیاسی لەساڵی  1979دەست پێکردووە ،سەرەتای  1981تا
راپەڕین پێشمەرگە لە ریزەکانی ینک دا ،لە رابەران و ئامادەکەرانی
سەرەتایی راپەڕین لە سلێمانی و شارەکانی تر .چاالکی بزووتنەوەی چەپ و
کۆمۆنیستی هەر لە سەرەتای کاری سیاسیەوە.
لە ساڵی  1991وە لە سوید وچەند واڵتی تر ژیانی بەسەربردووە ،ئێستا لە
کوردستان دەژی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نەبەز خالید) سەبارەت بە
(نەبەز خالید) لە14:41:14 2010-9-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە258 :

نەبەزە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910978
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە259 :
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نەریمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910988
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە260 :

نەریمان گۆمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322181986868
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە261 :

نەسرین دەربەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211071
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە262 :

نەسرەدین مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111031
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە263 :

هاش ،رەمەزان عەبدوڵاڵ  -ئەبو عەنتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231555414857
پێشمەرگە و راگەیاندکاری هەردوو شۆڕشی ئەیلول و گواڵن بوو ،دانیشتووی هۆڵندا بوو ،رۆژی -08-22
 2010کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە264 :

هاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910968
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە265 :

هاوڕێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211078
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە266 :

هاوڕێ ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021131232654
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من لە ساڵی  1980بووم بە پێشمەرگە لە ریزی پێشمەرگەکانی حزبی
شیوعی لە گەرمیان لە ناوچەی دووزخورماتوو .تا دوا برینداربوونم لە گەرمیان
بووم .لە مانگی ئازاری  1983بۆ یەکەمجار برینداربووم قاچم شکا .لە ()2ی
شەرێکی زۆر سەختدا بە خەستی برینداربووم لە دێی
ئۆکتۆبەری  1986لە
ِ
حەمەرەشید قەرەداخی بەرپرسی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی
تازەشار
ِ
شەرەدا بوو .لە مانگی نیسانی 2009وە پلەی عەمیدم
لەو
شیوعی
حزبی
ِ
هەیە ،بەاڵم پلەکە مووچەی نییە ،زۆر هەوڵمداو چەند جارێکیش لەالیەن
حەمەرەشیدیان لەو مەسەلەیە ئاگادار کردۆتەوە ،بەاڵم
هاورێ
دڵسۆزانەوە
ِ
ِ
بێ سوود بوو ،من یەکەم و تاکە ئەندامی %100ی سەنگەرم لەناو حزبی
شیوعی عێراق و کوردستانیدا کە لەسەر عەرەبانە دانیشتووم ئەوە ()24
تێپەراند .ئێستاش یەکێک لە ئەندامانی سەرکردایەتی حزبی شیوعی
ساڵی
ِ
نییە بزانێ ماڵەکەی من لە کوێیە .تێبنی :من خەڵکی کەرکوکم و موالیدی
 ،1963لە سویدم و جار جاریش لە کوردستان .
سەرچاوە :رابەر رەشید  -ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کەرکوک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە267 :

هاوڕێ باخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209101958578
لە زمانی خۆیەوە:
ناوی تەواوم (هاوڕێ قادر رەسوڵ)ە.
لە رۆژی 28ی فێبریوەریی ساڵی  1966لە گەڕەکی (گۆیژە)ی شاری
سلێمانی لەدایکبووم.
هەر لە سلێمانی خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی – رشتەی وێژەییم تەواو
کردووە .
ساڵی  1984چوومەتە بەشی یاسای کۆلیژی یاسا و رامیاریی زانکۆی
موسڵی کوردستانی بندەستی داگیرکەری ئێڕاق .ساڵی  1986بەهۆی
بەشدارینەکردن لە راهێنانی هاوینەی سەربازیی داگیرکەری بەعس،
بۆماوەی  2ساڵ لە زانکۆ دەردەکرێم و ساڵی  1988دەستمکردەوە بە خوێندن
و لە ساڵی 1990دا کۆلیژی یاسام تەواوکردووە .هەر لە هەمان ساڵیشدا
بوومە پارێزەر و پاش ماوەیەکی کەم وازم لێهێنا.
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لە تەمەنی منداڵیمەوە حەزم لە خوێندنەوە و نووسینی هەڵبەست کردووە،
بەاڵم تائێستا یەک دێڕە هۆنراوەم باڵونەکردووەتەوە .هاوینی  1978بەشێکی
ماڵەکەمان سووتا و ئەوکاتیش دەفتەری شیعرەکەی منیش بووە خۆراکی
ئاگر و ئیتر بەالی نووسینی هەڵبەستدا نەچوومەوە.
پاشتر دەستمکردە خوێندنەوەی چڕی مێژوویی و رامیاری و یەکەمین
لێکۆڵینەوەی مێژووییی خۆمم ساڵی  1986نووسی .ئەو لێکۆڵینەوەیەم لە
دەمەدەمی ئەنفالەکاندا لەگەڵ دەفتەری بیرەرەوەریی پێشمەرگایەتیم لە
گوندی (شەمە)ی شارەزوور شاردەوە و بەاڵم بەداخەوە پاشان لەناوچوون و
هەرگیز دەستم نەکەوتنەوە.
لە ناوەڕاستی هەشتاکانەوە بوومەتە ئەندامی پاسۆک ،چ وەک رێکخستن ،چ
وەک پێشمەرگە .لە پاسۆکدا بەناوی (ئامانج)ەوە دەناسرام .هەندێک جار زۆر
چاالک بووم و هەندێکجاریش سست .بەاڵم پێش ئەوەی پاسۆک لەگەڵ
هەندێک حیزبی تردا یەکبگرێت وازم لە پاسۆکایەتی هێنا.
رۆژی 5ی مارتی  1992واڵتم بەجێهێشت و بەرەو سووریا و پاشان لوبنان
کەوتمەڕێ و لەکۆتایی ئەوساڵەدا لە واڵتی هۆاڵند گیرسامەوە .لەوکاتەوە
لەگەڵ بەنازی هاوسەرم لەوێ دەژین و کوڕێک و کچێکمان بەناوی (میتان و
ئارتین)ەوە هەیە.
سااڵنێکە کارمەندی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانم و ئێستا لە دادگای
الهای سەرۆکی بەشی پشتگیریی دادگام.
لە باڵوکراوەکانم:
1:لێکۆڵینەوەیەک لەسەر راپەڕینەکەی بەهاری 1991ی باشووری کوردستان
 چاپی یەکەم  -هۆڵندا .1994 -2:پڕۆژەی پارتی نەتەوەیی کورد  -چاپی یەکەم  -هۆڵندا  .1994 -چاپی
دووەم  -هۆڵندا  .1995 -چاپی سێیەم  -هەولێر  - 2002 -لەباڵوکراوەکانی
رۆژنامەی میدیا – چاپخانەی ئۆفسێتی هەولێر.
3:کوردستان ...نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرییەکانە  -چاپی یەکەم -
هۆڵندا  .1996 -چاپی دووەم – دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس –
کوردستان هەولێر – چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە – ژمارەی سپاردن- 91 :
.2003
4:هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – چاپی یەکەم – بنکەی چاپ و
پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
5:ئااڵی کورد  -چاپی یەکەم  -دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە
( - )117سلێمانی .2001 -
6:رۆژی شۆڕش یان رۆژی تیرۆر  -چاپی یەکەم – ئۆکتۆبەری – 2003
چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری – ژمارەی سپاردن - 301 :کوردستان –
هەولێر.
7:وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی یەکەم – سەرجەمی  100وتار و کورتە
لێکۆڵینەوەیە کە لە نێوان سااڵنی  1995و 2005دا لە گۆڤار و رۆژنامە و
ماڵپەڕە کوردی و بێگانەکانی کوردستان و هەندەراندا باڵوکراونەتەوە  -ژمارەی
سپاردنی ()1994ی ساڵی ()2008ی پێدراوە – چاپخانەی سیما – 2009 -
کوردستان – سلێمانی.
8:ئەدەبیاتی کاژیک – کۆکراوەی باڵوکراوەکانی کاژیک – هێشتا چاپنەکراوە.
9:بەراووردەکانی ژیان  -پرس و رایەکی بەراووردکارییە بۆ بەرەو نەتەوەییبوون
  - 2009هێشتا چاپنەکراوە.10:دەستوورم واهی خوێندەوە  -کۆمەڵێک رەخنە و تێبینیی یاسایی،
زمانەوانی و لۆجیکییە لەسەر پڕۆژەی دەستووری هەرێمی کوردستان -
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 - 2009هێشتا چاپنەکراوە.
هەروەها زۆرێک وتار و کورتە لێکۆڵینەوە کە لە رۆژنامە و گۆڤار و ماڵپەڕە
کوردی و بیانییەکاندا لە 1995ەوە تاوەکو ئێستا باڵوکراونەتەوە.
لە ساڵی 2008دا رێکخراوی کوردیپێدیای دامەزراندووە.
ماڵپەڕی باڵوکراوەکانی: http://www.bakhawan.com
ئیمێڵ: mailto:hawreh@bakhawan.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
مافناس
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە268 :

هاوڕێ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200908191040191956
لەساڵی  1963دا لەشاری سلێمانی لە دایکبووە ،ساڵی  1985دا چۆتە شاخ و بۆتە پێشمەرگە،
لەساڵی  1990دا چۆتە هەندەران و لە واڵتی نەمسا جێگیربووە ،لەساڵی  2004دا بە یەکجاری
هاتۆتەوە هەرێمی کوردستان و شەوی  2009/6-12/11کۆچی دوایی کرد و لەدوای خۆی دوو منداڵی
جێهێشتووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە269 :

هاوڕێ مەحمود قولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011522073163866
پ.م دێرین و پەیامنێری کوردسات لە دانیماڕک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە270 :

هاوڕێ کاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111055
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە271 :

هیوا حەمە فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211072
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە272 :

هەژار عوسمان مەعروف عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811283791751
کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە273 :

هەمە غەفور ئاخجەلەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910963
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە274 :

هەندرێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200907221558491858
لە  1963لە دەڤەری هەولێر لە دایکبووە .دوای  9ساڵ پێشمەرگایەتیی ،لە
1991ەوە لە واڵتی سوێددا دەژیی .
لەسویددا وێڕای ماجستەر لە "مێژووی هزر" تا بەکەلۆری و سێ ساڵیش
فەلەسەفەی خوێندووە .لەپاڵ ئەوەشدا مۆدێرنیزم/پۆستمدێرنیزم ،زمانی
گرێکی کۆن ،رەوانبێژی ،مێژوو ،گەشەسەندنی زمانی منداڵ و ساڵێک و
نیوێک بابەتی پەروەردەی بۆ وانەوتنەوە خوێندووە .وێڕای وەرگێڕان و
باڵوکردنەوەی کۆشیعری "سکاندیناڤیا دوورگەیەکی تر لەبخوور" ،چەندان
شیعر و وتار و چاوپێکەوتنی لەگۆڤار ،رۆژنامە ،رادیۆ و تیڤییەکانی سوێیدا
باڵوکردونەتەوە.
بەرهەمە چاپکراوەکان:
لەسێبەری کێوەکان ونت دەکەم ،لەپێدەشتێک دەتبینمەوه ،شیعر ،ساڵی
 ،1986لەباڵوکراوەکانی راگەیاندنی حیزبی شیوعی عێراق.
دوا نوێژەکانی چیا و سەفەری مەحاڵ – شیعر ،ساڵی  ،1993سوێد.
سکاندیناڤیا :دوورگەیەکی تر لەبخوور – شیعر ،ساڵی  1996سوێد
نامەکانی مەرگ و نامەکانی روانینوانێک – ئامادەکردن و ورگێڕانی کۆمەڵی
نامەی شاعیری فەرەنسی :ئارتۆر رایمبۆ ،ساڵی  ،1997سوێد.
سکاندیناڤیا دوررگەیەکی تر لەبخوور ،کراوە بە سوێدیی و لە ساڵی ،2004
چاپخانە ،: Trananستۆکهۆلم.
مەهاباد لەئۆلۆپیادەکانی خوادا ،وەرگێڕانی کۆمەلەشیعرو جاوپێکەوتنی
سەلیم بەرەکاتە ،ساڵی  2004لەسلێمانی ،چاپخانەی سەردەم
باڵویکردۆتەوە .
فەلسەفەی کۆچەری ،وەرگێڕانی لەسوێدی/دانمارکییەوە ،سەنتەری ئەدەب
و فیکری نما ،هەولێر ،ساڵی  2005چاپیکردووە.
نیگای دەست ،کۆشیعرێکی هاوبەش لەگەڵ ئیلیۆنۆرا برو ،شیێروان خدر و
موتەلیب عەبدوڵاڵ ،2005 ،لەچاپخانەی دیالن لەسلێمانی چاپکراوە .
گوڵنارەکانی شوێنپێ لەباخچەکانی تاراوگەدا ،دەقێکی پەخشانییە،
سەنتەری ئەدەب و فیکری نما ،هەولێر ،2006 ،چاپیکردووە.
گشتی ئەمەیە ،مارگەرێت دۆراس ،پەخشان ،چاپخانەی ئاراس ،هەولێر،
ساڵی ،2006
چاپیکردووە.
"خامەیەکی رۆشنبیریی لە پشت گوێی زماندا" ،2007 ،گۆڤاری "هەنار" لە
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سلێمانیدا چاپکراوە.
وەڕچەرخان لە بیرکردنەوە؛ دابڕان لە ستەمگەریی ،کۆوتارێکی تیۆرییە،
چاپخانەی هەنار2008 ،
.زایەڵەی دەق؛ شەبەنگی دەق ،کۆوتارێکی رەخنەییە ،یانەی قەڵەم لە
سلێمانی چاپیکردووە2008 ،
تەوتەمی شوێنەکان؛ تەمیانی بااڵکان ،کۆشیعر 2009 ،چاپخانەی رۆژهەاڵت
وێڕای کۆمەڵی شیعر و وتاریی ئەدەبی و هزریی و وەرگێران ...
سەرچاوە :شەنکار عەبدوڵاڵ  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
هەولێر
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە275 :

هەڤاڵ عەلی شامار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910958
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە276 :

وەستا یون،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211089
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە277 :

وەسفی فائق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120319073574122
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کەرکوک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە278 :

کارزان قادر قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112132955308
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لەساڵی  ،1978لە تەمەنێکی زۆر منداڵیدا چۆتە ناو تیپی مندااڵنی
(بێخود)ەوە و لەالی مامۆستا نامدار قەرەداغی ،وانەی مۆسیقای وەرگرتووە و
بە ئامێری ئۆکۆردیۆن دەستی پێکردووە .پاشان بووە بەئەندامی تیپی
مۆسیقای مەولەوی و لەزۆربەی چاالکییە هونەرییەکانی تیپی مۆسیقای
مەولەویدا هەتا ساڵی  1986بەشداری کردووە.
لەساڵی 1989وە لە هۆڵەندا دەژی و ئێستا ئەندامی تیپی مۆسیقای (ئاواره)
و (دڵئارام)ە و بە ئامێری ئۆکۆردیۆن و نەی و سەنتوور و زەرب و دەف
بەشدارییان دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیکژەن
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 ژمارە279 :

کامەران سدیق مەەمەد  -کامەرانی ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030122264533394
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە280 :

کانەبی چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010997
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە281 :

کاوە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200909290919362058
لە ساڵی  1968لە گوندی نۆڕک لە بناری سورکێو لە دایک بووم .باوکم
(شەهید حەمەئەمین گوڵچین) یەکێک بوو لە پێشمەرگەکانی شۆڕشی
ئەیلول و ئامربەتلیۆن بوو لە هێزی خەبات کە شەهید فەتاح ئاغا ئامر هێزیان
بوو ،لە  16ئابی  1974لە چیایی کۆرز لە شەڕێکی قارەمانانەدا شەهید بوو و
لە دوای خۆی چوار کوڕ و کچێکی بەجێهێشت .دایکم هەموو ژیانی خۆی
کردە قوربانی بۆ ئێمە و لەگەڵماندا مایەوە و ئێستا لەگەڵ برایەکمدا سلێمانی
دەژی.
خوێندی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم لە شاری سلێمانی تەواو کرد و
هەر لە تەمەنی الوێتیمەوە پەیوەندیم کرد شانە نهێنییەکانی پارتییەوە لە
سلێمانی .لە ساڵی  1986تا کۆتایی  1988پێشمەرگە بووم لە لیژەنەی
ناوچەی سلێمانی و پاشان رووم کردە تورکیا و لە کۆتایی ساڵی  1990وە لە
سوێد دەژیم و بەیکجاری وازم لە کاری حزبایەتی هێنا.
لە سوێد رۆژەهەاڵتناسیم خوێند و ئێستا وەک مامۆستای زمانی کوردی لە
شاری ئۆپساال کاردەکەم و هاوکات هاوکاری رۆژنامەی (ڕووداو) دەکەم.
تا ئێستا سێ کتێبم چاپ کردووە .یەکەمیان کە لە سوێدییەوە وەرمگێڕاوە
بەناوی (شەڕە لەبیرکراوە) ،دووەمیان خۆم نووسیومە بەناوی (ناسیۆنالیزمی
کوردی) و سێهەمێشیان کتێبێکە لەسەر کۆمەڵکوژییەکی دەرسیم کە لە
سوێدییەوە وەرمگێراوە .ئێستا کتێبێکم ئامادەی چاپە بەو هیوایەی بەم زوانە
لە کوردستان باڵو بکرێتەوە.
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کاوە ئەمین) لە2009-9-28 :
23:16:51
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پارتی دیموکراتی کوردستان
نووسەر & لێکۆڵەر
رۆژنامەنووس
چاالکی سیاسی
پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە282 :

کاوە بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062116215576789
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە283 :

کاوە سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012012163732868
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە284 :

کاکە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111067
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە285 :

کاکە عەبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211073
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە286 :

کوێخا رەسوڵی بێتواتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011003
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە287 :

کەری ،ئەحمد عەبدوڵاڵ  -کەریمە ریشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030722363334207
ئەو پێشمەرگەیە بوو کە لە بەرەبەیانی  1991-3-7لە گەڕەکی سەرشەقامی
شاری سلێمانی ،دژی زوڵم زۆرداری رژێمی بەعس ڕاپەڕی و یەکەم
فیشەکی دژی تەقان .
ئەم پێشمەرگە ئازایە سالی  1960لە گەڕەکی سەرشەقام لەدایک بوە و لە
ساڵی  1979پەیوەندیی کردوە بە شوڕشەوە لە بەری قەرەداغ ،چەندین جار
لەالیەن رژیمەوە بریندار کراوە و گیراوە و ئەشکەنجە دراوە ،دوا جار کە
دەگیرێ لە ژوری سیّدارە پاش چاالکییەکی کەم وینە رادەکات و لەدەست
دوژمنان هەڵدێت.
کەریمە ریشە بەتەقاندنی یەکەم فیشەک میژویەکی پڕسەروەریی بۆ خۆی و
گەلی کورد تۆمارکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-03-07 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە288 :

کەری ،عەلی نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082911414060795
لە ساڵی  1954لە گوندی ناوەندەی بناری چیای هەڵگۆردی سەر بە ناحیەی
حاجی ئۆمەران لەدایک بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
چۆمان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە289 :

کەریمە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011024
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە290 :

کەمال ئەحمەد حەمەئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081254391600
لە  1969/7/ 1دا لەگوندی (حاجی حەمەئەمین) ،لەناوچەی خورماڵ لەدایکبووە .ساڵی  1975چووەتە
فێرگە و خوێندنی ناوەندیی تەواو کردووە .ساڵی  1985پەیوەندیی بەڕێکخستنە نهێنییەکانی (ی ن
ک)ەوە کردووە و وەک کادرێک کاری نهـێنیی کردووە .لە  1986پەیوەندی بەتیپی 15ی شارەزورەوە
کردووە و بووەتە رابەری سیاسیی تیپەکە .پاشان لەسەر داوای خۆی گواستراوەتەوە بۆ شارۆچکەی
خورماڵ و کراوە بەفەرماندەی کەرتی کۆمیتەی هەورامان و دواتر بووەتە فەرماندەی تیپ لە بەتالیۆنی
فازیل شیرەمەڕی .لە 1993/12/25گیانی سپاردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە291 :

کەمال قادر ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121315324063256
پ.م دێرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
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 ژمارە292 :

یاسین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910974
یەکێک بووە لە پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتاییەکانی باشوور ،پاش هەرەسی ساڵی 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە293 :

یوسفە لچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322271986866
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە294 :
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یۆنان هورمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033023503082645
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کوردستانی
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە295 :

ئاڤدەل میرۆ عەنتەر هەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411819
ژ دایک بوویێ ( )1916یە .خەلکێ گوندێ (چێى) یەسەرب ناحیا (دێرەلوکێ)ڤە .
لساال ( )1946دگەل بارزانیێ نەمر بشکدارى د شورەشا مهابادا کریەو دگەل بارزانى دچیتەئێکەتیا
سوفیتى و پشتى ( )14ساالن دزڤریتەکوردستانێ و بەشدارى د شورشێن ئەیلول و گوالنێ دا کریەو
دەربەدەورى ئیرانێ و تورکیا بویە .لساال ( )1991بەشدارى د سەرهلدانا بیروز دا کریەو بەردەوام دبیت
تاکو ساال ( )2003ێ .ل ساال ( )2003ل گوندێ زاویتەد چیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1411
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە296 :

ئاڤدەل کەری ،ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311774
ئاڤدەل کریم ئەحمەد
ژ دایک بوویێ ( )1904یە .خەلکێ گوندێ (نێروە) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1963-1961ێ دگەل عتم سعداللـەنیروەى .
ل ساال ( )1963ب ئەگەرێ نوخوشیەکا کوژەک چویەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1365
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە297 :

ئیبراهی ،ئەحمەد حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011683
ژ دایک بوویێ ( )1939یە .
خەلکێ گوندێ (دێراگژنیکێ) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1968-1961ێ .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریە ل ساال ( )1988-1981ێ .
ل سەرهلدانا بوهارا ( )1991ێ دا پشکدارى کریە و پاشى دبیتە پ.م دگەل سوپایێ 15
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ رویدانا ترومبێلێ د واجبىدا دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م جێگرێ رەبیێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1244
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە298 :

ئیبراهی ،ساڵح داود شەهوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011684
ژ دایک بوویێ ( )1934یە
خەلکێ گوندێ (باکوزێ) یە سەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1975-1961ێ .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریە ل ساال ( )1988-1983ێ و ئەنفالێن رەش ئاوارەى تورکیا بویە.
لساال ( )1991دزڤریتە کوردستانێ و پشکدارى دسەرهلدانا پیروزدا کریە و دبیتە پ.م دگەل لیژنا
برایەتى تاکو ساال ( )2000ێ.
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1245
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە299 :

ئیبراهی ،مەەمەد ئەحمەد سەلی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011686
ژ دایک بوویێ ( )1941یە .
خەلکێ گوندێ (سیارێ) یە سەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .
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بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1975-1961ێ دگەل سەعید چەمانکى .
بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال( )1991دا کریە و بەردەوام بویە وەک پ.م موئەهەل سەرب سریا
( )3بەتالیونا ( )3هێزا ( )2سوپایێ 5تاکو ( )2005ێ .
ل ساال ( )2005ب ئەگەرێ نەخوشیەکێ ل نەخوشخانا ئازادى دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1247
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە300 :

ئیبراهی ،موسا ئیبراهی ،سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011688
ژ دایک بوویێ ( )1952یە .
خەلکێ گوندێ (بەندا) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1975-1968ێ دگەل عریف سلێمان .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریە ل ساال ( )1988-1983ێ و ل کومەلگەها بەحرکێ ئاکنجى دبیت .
بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ( )1991دا کریە و لساال  1994ل دەڤەرا کەسنەزان پشکدارى د شەرێ
ناخویىدا کریە و لساال ( )1997بویە پ.م دگەل لیژنا ناوچا برایەتى بەتالیونا عبدالعزیز زێوکى تاکو ساال
( )1998ێ .و لساال ( )2000دچیتە هێزا ( )7ئوزمانا و بەردەوام دبیت تاکو (). 2001
لساال ( )2001د ئەرکێ خودا ل رەبیا ئوزمانا ب ئەگەرێ نەخوشیا دلى دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1249
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە301 :

ئیبراهی ،یوسف عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211755
ژ دایک بوویێ ( )1951یە .
خەلکێ گوندێ (بێتکارێ) یە سەرب کوردستانا تورکیا ڤەیە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1975-1969ێ دگەل عەلى خەلیل و شتى نەکسێ
ئاوارەى ئیرانێ دبیت و ل شورەشا گوالنێ بەردەوامیێ ب خەباتێ ددەت دگەل لیژنا ئازادى .
ل ساال ( )1994ب ئەگەرێ نەخوشیەکێ ل نەخوشخانا ئورمیێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1346
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە302 :

ئیسالم تاهر ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411809
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (سێمێلێ) یەسەرب ناحیا (سێمێلێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1978ێ وەک رێکخستیێ نهێنى .ل سەرهلدانا
بیروزا ساال ( )1991پشکداریێ تێدا دکەت و رولەکێ باش هەبو و پشتى کوچا ملیونى دبیتەکادر ل
بەشێ رێکخستنێ سەرب لیژنا سێمێلێ ڤەو لساال ( )1992دبیتەئەندامێ ناوچا سێمێل و لساال
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( )1997تێتەوەرگرتن ل پەیمانگەها کادران ل هەولێرێ و پال زور باش بدەستخوڤەدئینیت .و بەشدارى
کونگرێ ()12ێ یێ پارتى دبیت ل هەڤلێرا پایتەخت و لساال ( )2000دبیتەکارگێرێ لیژنا ناوچا باتێل و
بەرپرسێ رێکخستنێ .
ل ساال ( )2001ژ ئەگەرێ رابونا گوریا لەمپێ ل نەخوشخانا ئازادى دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م کارگێرێ لیژنێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1401
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە303 :

ئیسالم رەشید خزر تاجەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411807
ژ دایک بوویێ ( )1921یە .خەلکێ گوندێ (هەلوە) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ و پشتى نەکسێ دەربەدەرى ئیرانێ بویە .بەشدارى
د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1976ێ .
ل ساال ( )1991ب ئەگەرێ راوستانا دلى ل ئیرانێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاورانێ
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1399
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە304 :

ئیسالم رەمەزان سڵێمان کلش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411808
ژ دایک بوویێ ( )1971یە .خەلکێ گوندێ (بێزەلێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە.
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1971ێ دگەل محەمەد
تاهر رەشید .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1981ێ.
دگەل رێکخراوا شەهید زبیر تەیب و پشتى ئەنفالێن رەش دەربەدەرى ئیرانێ
دبیت دگەل خێزانا خو .بەشدارى د سەرهلدانێ دا کریەلساال ( )1991دگەل
یوسف بێزەلى و پاشى دزڤریتەئیرانێ و لساال ( )1998ب ئیکجارى دگەل
خێزانا خو دزڤریتەکوردستانێ .ل ساال ( )1999ب ئەگەرێ نەخوشیا
پەنچەشێرێ 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=1400
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە305 :

ئیسماعیل ئەحمەد ساڵح عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411810
ژ دایک بوویێ ( )1966یە .خەلکێ گوندێ (بیروزانى) یەسەرب ناحیا (ئامێدى)ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988ێ دگەل رێکخراوا گارەسەرب لیژنا ئامێدى و پاشى ل ئەنفالێن
رەش دەربەدەرى بەحرکێ بویە .ل ساال ( )1991بەشدارى د سەرهلدانا بیروزدا کریەو بویەپ.م دگەل
کمال بلیتى تاکو ساال ()1994ل ساال ( )1994ب ئەگەرێ راوستانا دلى د ئەرکێ خودا لسەرێ گارەى
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1402
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە306 :

ئیسماعیل حاجی بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013023065064125
پێشمەرگێ هەر دوو شورەشێن ئەیلول و گوالنێ ل ساال  1923ێ ژ دایک
بوویە،ل ساال  1996ێ توشی نەخوشیەکا دەم درێژ ببوو و ل روژا 2012-1-28
ل هەڤلێرێ چوویە بەر دلوڤانیا خودێ ل گوندێ سپینداروکێ هاتیە
ڤەشارتن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
سەربازی
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە307 :

ئیسماعیل عارف غەفور
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411813
ژ دایک بوویێ ( )1924یە .خەلکێ گوندێ (هەلپچە) یەسەرب ناحیا (هەلپچە)ڤە .
کادرێ حیزبا هیوا بویەلسالێن ( )40دا .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ وەک سکرتێرێ بارزانیێ نەمر .بەشدارى
د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1976ێ .
بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا مللـەتێ کوردا کریەلساال ( )1991ێ .
لساال ( )1999ب ئەگەرێ نەخوشیا دلى دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1405
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە308 :

ئیسماعیل مەەمەد عەبدولڕەحمان مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411817
ژ دایک بوویێ ( )1935یە .خەلکێ گوندێ (ئێمینکێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ سەرب هێزا شێخان ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال
( )1991دا کریەو بەردەوام بویەو دبیتەئامر بەتالیون و پاشى دهێتەڤەگوهاستن ل ساال ( )1994بو
فێرگەها جەنک و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1998ێ .ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ رویدانا پایسکلێ
دلێ وى د راوستێت و دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە :پ.م  /ن.ز دگەل سوپایێ 1
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1409
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە309 :

ئیقباڵ رەشید رەشید کامل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411820
ژ دایک بوویێ ( )1932یە .خەلکێ گوندێ (نێروە) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1969ێ .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1985ێ و
ل ئەنفالێن رەش دەربەدەرى تورکیا دبیت و پاشى دچیتەئیرانێ و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1998ێ.
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک گیانێ خو ژ دەست ددەت ل ئیرانێ و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1412
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە310 :

ئەحمەد ئیسالم زەینەڵ کەرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211757
ژ دایک بوویێ ( )1923یە .
خەلکێ گوندێ (دووتازاى) یە سەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .
ئێک ژ ئەندامێن هیوا بویە و لساال  1946ئێک ژ کادرێن رێکخستیێت پارتى بویە ل دەڤەرا نێروە و رێکان و
هەر دڤێ سالێدا هاتیە گرتن ژ الیێ رژێمێڤە و بریارا سێدارەدانا وى دەرچویە لێ نە هاتە سێدارەدا ب
عفویەکا عام دەرکەفتیە.
لساال ( )1958دەمێ بارزانى ژ سوفیێت زڤرى شەهیدێ نەمر پێشوازى لێ کریە و لساال ( )1960بویە
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ئەندامێ لیژنا سەرپەرشتیا ڤاڤارتنا دەنگ دانێ ل کونگرێ ( )5لبەغدا و هەر لڤێ سالێ بویە
بەرپرسێ عەسکرى ب بریارا بارزانى و پشکدارى د گرتناهێزا (قوە سیارە)دا کریە ل دووتازا خراب .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1961ێ و رولەکێ پاش هەبویە وەک بەرپرسەکێ
لەشکەرى و دچەندین شەرێن دەڤەرێ بەشدار بویە و لساال ( )1962لسەر فەرمانا بارزانیێ نەمر
چویە دەڤەرا بالەکاتى وەک بەرپرسێ میحوەرکێ شەرى و هەمى شەرێن دەڤەرێ بەشدار بویە و
لسالێن ( )1969-1964گەلەک دەورێن بەرپرساتیێ وەرگرتینە وەک مدیر ناحیە ،قازى ،ئەندام ناوچە ،و
سەرکردێ پێشمەرگەى و پشتى بیانا /11ئادارێ بویە مدیر بلدیێ بێبو و کادرێ رێکخستنێ لدەڤەرا
نێروە و دوسکى ژوریا و پشتى نەکسا ( )1975ب خێزان ڤە ئاوارەى ئیرانێ دبیت .
لساال ( )1977سەر فەرمانا ئدریسێ جانە مەرگ وەک تەکلیف زڤریە عیراقێ و دانستاندنێن وى دگەل
شورەشێ دبەردەوام بون و لساال ( )1987دەمێ سەروک مسعود بارزانى هاتیە دەڤەرێ ناڤبرى وەک
راوژگار مایە دگەل بارزانى بو دانانا لقێ و رابویە ب دامەزراندنا لقێ ئێکەتیا زانایێن دینى لدەڤەرا رزگار
کرى و لئەنفالێن رەشێن ( )1988ئاوارەى تورکیا بویە و دەورەکێ پاش هەبویە وەفدێن ژ دەرڤە تێن ل
کەمپا موشێ بو گەهاندنا ئێش و ئازارێن گەلێ مە .
لساال ( )1991زڤریە کوردستانێ و بەشدارى د هەلبژارتنێن ئێکەتیا زانایێن ئیسالمى دا کریە و لساال
( )1992ب خێزانڤە ب ئێکجارى دزڤرنە کوردستانێ و دبیتە ئەندامێ ئستشارى یا هەیئا لقێ 1لسەر
فەرمانا سەروکى .
ل ساال ( )1994ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن پشتى ژیەکێ درێژ ژ
خەبات و تێکوشینێ دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :ئەندامێ هەیئا ئستشاریا لق 1
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1348
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە311 :

ئەحمەد تەمەر بیرم میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211758
ژ دایک بوویێ ( )1917یە .خەلکێ گوندێ (هەلوە) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ دگەل عەبدولڕەحمان جسیم .بەشدارى د شورەشا
گوالنێدا کریەل ساال ( )1991-1976ێ .
ل ساال ( )1991ل حاجى عمران دەمێ تێتە کوردستانێ و دزڤریتە ئیرانێ ب ئەگەرێ نەخوشیەکێ
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1349
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە312 :

ئەحمەد خەڵەف هسام مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011689
ژ دایک بوویێ ( )1925یە .
خەلکێ گوندێ (ام الربیعین) یە سەرب ناحیا (زمار)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1975-1963ێ سەرب هێزا زاخو ڤە دگەل رەشید
سندى .
بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریە ل ساال ( )1988-1976ێ دگەل هێزا ئاوارە .
د سەرهلدانا بیروزا ( )1991ێ پشکدارى کریە دگەل هێزا ئاوارە .
ل ساال ( )1999ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک چویە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1250
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە313 :

ئەحمەد فەتاح عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311794
ژ دایک بوویێ ( )1945یە .خەلکێ گوندێ (سیارێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1963ێ .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991ێ دا
کریەو بەردەوام دبیت تاکو ساال ( .)2004ل ساال ( )2004ب ئەگەرێ نەخوشیا دلى ل نەخوشخانا
ئازادى ل دهوکێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1385
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە314 :

ئەحمەد مەەمەد 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
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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
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە315 :

ئەحمەد مەەمەد ساڵح بەرى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311796
ژ دایک بوویێ ( )1950یە .خەلکێ گوندێ (بێسفکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1967ێ دگەل فارس کورەمارکى تاکو ساال ( )1975ێ .بەشدارى د
سەرهلدانا مللـەتێ کوردا کریەلساال ( )1991ێ دا و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1999ێ .ل ساال
( )1999ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل نەخوشخانا ئازادى دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1388
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە316 :
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ئەسعەد ئەحمەد سادق سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411805
ژ دایک بوویێ ( )1937یە .خەلکێ گوندێ (گەلناسکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1962ێ سەرب هێزا دهوک دگەل على خەلیل و پشتى
نەکسێ دەربەدەرى تورکیا دبیت .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1978ێ دگەل
سادق گەلناسکى و ل ئەنفالێن رەش جارەکا دى دەربەدەرى تورکیا دبیت ڤە .بەشدارى د سەرهلدانا
ساال ( )1991ێ دا کریە .ل ساال ( )1992بدەستێ برازایێ خو ب قەزا و قەدەر 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=1397
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە317 :

ئەمین چاوشین میرۆ میرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411822
ژ دایک بوویێ ( )1928یە .خەلکێ گوندێ (ئەلهێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ دگەل هێزا محەمەد تاهر نێروەى و پشکدارى د چەندین
چەلنگیدا دکەت وەکى شەرێ گەوریا عەمر ئاغاى و شەرێ سەرێ کورەکى و زوزکى و هندرین و
گەلەک شەرێن دى و پشتى نەکسێ دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل
ساال ( )1988-1976ێ .و پشتى ئەنفالێن رەش دبیتەزێرەڤانێ ئێزگێ دەنگێ کوردستان و لساال 1990
دهێتەڤەگوهاستن بو م.س و بەردەوام دبیت تاکو ساال ( )1993ب ئەگەرێ نەخوشیا دلى
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1415
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە318 :

ئەمین سیتۆ ساڵح سیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411823
ژ دایک بوویێ ( )1936یە .خەلکێ گوندێ (دووتازا) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ دگەل مستەفا نێروەى و پشتى نەکسێ دەربەردەرێ ئیرانێ
دبیت و بەردەوامیێ ب خەباتێ ددەت تاکو ساال ( )1996ێ .ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیا
پەنچەشێرێ ل ئیرانێ 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=1416
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە319 :

ئەمین عەبدوڵاڵ سیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411824
ژ دایک بوویێ ( )1924یە .خەلکێ گوندێ (سینیا) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ و پشتى تێکچونا شورەشێ دەربەدەرى ئیرانێ دبیت و
بەردەوام دبیت تاکو ساال  1991ێ .
ل ساال ( )1991ب ئەگەرێ نەخوشیا دلى ل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ
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نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1417
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە320 :

ئەمین مەەمەد مستەفا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411825
ژ دایک بوویێ ( )1949یە .خەلکێ گوندێ (کارەبى) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991ێ دا
کریەو پاشى دبیتەپ.م دگەل سوپایێ  15تاکو ساال ( .)2003ل ساال ( )2003چویەبەردلوڤانیا خودێ
مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1418
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە321 :

ئەندراوس تیادۆرس ئەیود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311780
ژ دایک بوویێ ( )1938یە .خەلکێ گوندێ (دورێ) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1973-1961ێ مگرانێ دەڤەرێ بو و جهێ رێزو تەقدیرا بارزانیێ نەمر
و سەرکردایەتیا شورەشێ بو و وەک ئەندامێ جڤاتا شورەشێ بو .
ل ساال ( )1973دچیتەبەردلوڤانیا خودێ و ب رێزگرتنەکا مەزن ڤەجەنازێ وى تێتەڤەشارتن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :مگران بو دناڤ شورەشێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1371
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کوردستانی
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە322 :

ئەیوب عەبدولعەزیز ئەمین تەیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411829
ژ دایک بوویێ ( )1968یە .خەلکێ گوندێ (خازیاڤا) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د شورەشا
گوالنێدا کریەل ساال ( )1988-1984ێ سەرب لیژنا ناوچا دهوک ڤەدگەل رێکخراوا داستانا کانى ماسێ
بویەو لئەنفالێن رەش دەربەدەرى تورکیا دبیت .بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ( )1991دا کریەو بەردەوام
بویەدگەل توپخانا سفک تاکو ساال ( )1996ێ .
ل ساال ( )1996ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک 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=1422
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە323 :

ئەیوب مەەمەد سەعید ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411830
ژ دایک بوویێ ( )1950یە .خەلکێ گوندێ (کارەى) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1963ێ .بەشدارى د شورەشا گوالنێدا کریەل ساال (-1976
 )1988ێ .
ل ساال ( )2002ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگهیتەکاروانێ نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1423
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە324 :

بەشیر سەعدون جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502435312688
ژ دایک بوویێ ( )1949یە .
خەلکێ گوندێ (تل ابو زاهر) یە سەرب ناحیا (زمار) ڤە .
پشکدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1967دگەل ئێکەتیا قوتابیێن کوردستانێ ل میسل و ل
ساال  1968بویە ئەندامێ لژنا میسل و لساال  1970بویە ئەندامێ لژنا میسل و لساال  1973دبیتە
بەرپرسێ لژنا شنگار و ل ساال  1973دبیتە بەرپرسێ دەزگاى پاراستن و ئەندامێ لژنا ناوچا شقالوە و
ل ساال  1974بویە رێڤەبەرێ هەواشناسى ل وەزارەتا کشت و کالى چومان و لساال  1975ئاوارەى
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ئیرانێ دبیت و دبیت بەرپرسێ کوردێن ئاوارە ل کومەلگەها یزد .
لساال  1991زڤریە کوردستانێ و ل ساال  1993دبیتە ئەندامێ لژنا ناوچا میسل و ل ساال  1994دبیتە
جێگرێ لیژنا ناڤبرى و لساال  1997دبیتە بەرپرسێ نڤێسینگەها خابور ل کومەلگەها ابراهیم الخلیل و
لساال  1998دبیت رێڤەبەرێ رێڤەبەریا تاپویێ ل پارێزگەها دهوک .
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ نەخوشیا پەنچەشێرێ ل باژێرێ دهوکێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2451
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە325 :

بەهجەت رەشید مستەفا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502481912690
ژ دایک بوویێ ( )1954یە .
خەلکێ گوندێ (مەمانێ) یە سەرب ناحیا (زاویتە) ڤە .
پشکدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1975-1974دگەل هێزا دهوک .
بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریە و پاشى دبیتە پ.م دگەل لەشکەرێ  2زێرەڤانیا
نافخویى تاکو ساال  2004بەردەوام بویە .
ل ساال ( )2004ب ئەگەرێ وەرگەریانا ترومبێلێ لناڤبەرا دهوکـ فەیدیێ گیانێ خو ژ دەست ددەت و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م  /ئامر حزیر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2454
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە326 :

پیرموس عومەر خەلیل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502512512692
ژ دایک بوویێ ( )1916یەخەلکێ گوندێ (هرورێ) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤەبەشداری د
شورەشا بارزان دا کریەلساال ()1945-1943
بەشداری د کومارا مهاباد (کوردستان) دا کریەل ساال ( )1947-1946دگەل بارزانیێ نەمر و ئێک بویەژ
پێشمەرگێن خو کریەقوربان دگەل بارزانیێ نەمر چویەئێکەتیا سوڤیێت تاکو ساال  1958ێ مایەلوێرێ
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ()1988-1976
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل گورستانا
تلکەبەرێ هاتیە ڤەشارتن تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2456
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە327 :

تاهر مستەفا عەزۆ وەیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012014
ژ دایک بوویێ ( )1969یە .خەلکێ گوندێ (بێدوهێ) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1969-1961ێ دگەل هێزا ئەسعەد خوشڤى .
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ل ساال ( )1969ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل گوندێ قومریێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1692
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە328 :

تۆفیق مەەمەد عەلی سەلی ،مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517062812818
ژ دایک بوویێ ( )1927یەخەلکێ گوندێ (شێرانە) یەسەرب ناحیا (دێرەلوک)
ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1967دگەل عەبدوڵاڵ
قادو زێبارەی و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )1993ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل باژێرێ قەزوین ئیران
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=2461
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە329 :

تێلی عەبدولوەهاب عەبدولرەحی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517104912820
ژ دایک بوویێ ( )1946یەخەلکێ گوندێ (کەمەکا) یەسەرب ناحیا
(مانگێشکێ) ڤەپشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1962
دگەل حمو کەمەکی و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویەو ل دەڤەرا
مەشهەد ئاکنجی بویەلساال  1997زڤریەکوردستانێ و بویەپ.م دگەل
دەستەکا زێرەڤانیا نافخویی و پاشی دچیتەسەرب دەزگایێ ئەیلولێ ڤە
ل ساال ( )2001ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ و ب ئەگەرێ نەخوشیەکا
کوژەک 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=2463
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە330 :

تەتەر مەەمەد عەلی ئیسماعیل ئاڤدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121503030312694
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ژ دایک بوویێ ( )1936یەخەلکێ گوندێ (بێرومانا) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961کادرێ شورەشێ
بویەدگەل سەبری نێروەی و ل نەکسا ساال  1975ئاواری ئیرانێ بویەو ل
شورەشا گوالنێ دبیتەکادر سەرب لیژنا ناوچا زێوەڤە
ل ساال ( )1992ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل ئیرانێ زێوەدچیتەبەردلوڤانیا
خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2458
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە331 :

تەمەر عەبدولڕەحمان تەمەر عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517032212817
ژ دایک بوویێ ( )1930یە .
خەلکێ گوندێ (سینیا) یە سەرب ناحیا (بێبو) ڤە .
پشکدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1975-1961دگەل عیسمەت
سەبری نێروەى و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەى ئیرانێ بویە .
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیرانێ پیرانشهر دچیتە
بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2460
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە332 :

تەمەرخان قاهر سەعدوڵاڵ مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511838
ژ دایک بوویێ ( )1928یە .خەلکێ گوندێ (شیڤێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ دگەل محەمەد تاهر نێروەى و پشتى نەکسا ساال ()1975
دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
ل ساال ( )1975ل باژێرێ نەغەدى  /ئیران 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=1432
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە333 :

جاس ،ئەحمەد عوسمان سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517135412821
ناسیار ب هورمز گەرماڤی
ژ دایک بوویێ ( )1951یەخەلکێ گوندێ (گەرماڤا) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1966دگەل هێزا دهوک و ل نەکسا ساال 1975
ئاواری ئیرانێ بویەپشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1976وەک ئامر مەفرەزەو ئێک ژ
پێشمەرگێن قەهرەمان بویەو ل ئەنفالێن رەش ئاوەری تورکیا دبیتبەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال
( )1991دا کریە و پاشی دبیتەپ.م ئامر سری دگەل فوجا حیم
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2464
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە334 :

جاس ،تەمەر بابەکر بەرخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712245
ژ دایک بوویێ ( )1910یە .خەلکێ گوندێ (بێزنورێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل بەتالیونا محەمەد تاهر نێروەى و لنەکسا ساال ()1975
دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1980-1976دگەل محەمەد
تاهر نێروەى .
ل ساال ( )1980ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل باژێرێ زێوەـ ئیران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1938
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە335 :

جاس ،سەلمان مەەمەد حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517170312823
ژ دایک بوویێ ( )1952یەخەلکێ گوندێ (تروانشێ) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1982دگەل لیژنا ناوچا
ئامێدیێ بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریە و پاشی
دبیتەپ.م دگەل سەربست تروانشی تاکو ساال  2002ێ بەردەوام بویە
ل ساال ( )2002ب ئەگەرێ وەرگەرینا ترومبێلێ ل رێکا گوندێ پێدەـ ئەتروش
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=2466
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە336 :

جانگیر تیلى کەرەم عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511841
ژ دایک بوویێ ( )1943یە .خەلکێ گوندێ (بێبو) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ وەک بێتەل کار کریەل هێزا ئامێدیێ دگەل سلیم ئەسحەد
خوشڤى .
ل ساال ( )1975ب قەزا و قەدەر ب دەستێ هەڤالەکى 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=1435
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە337 :

جهور سەعید ئیبراهی ،جهور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712233
ژ دایک بوویێ ( )1952یە .خەلکێ گوندێ (تروانشێ) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1982دگەل سید ساڵح چەم سیدى .
ل ساال ( )1983توشى نەخوشیەکا گران دبیت و ب ئەمرێ لیژنا ناوچا ئامێدیێ رەوانەى نەخوشخانا
میسل دکەن لێ ل نەخوشخانێ گیانێ خو ژدەست ددەت و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1926
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە338 :

جەبار مەەمەد حسێن مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010216312021365
ژ دایک بوویێ ( )1968یە .
خەلکێ گوندێ (هسن بەکرێ) یە سەرب ناحیا (دێرەلوکێ)ڤە.
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1988-1987دگەل لزگین کوچر پارتى گەل .
ل ساال ( )1990ب ئەگەرێ وەرگریانا سیارێ ل گەلیێ قاسم لوى دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و
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جەنازێ وى ل گورستانا ئوردیگایێ زێوە ئیران هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1911
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە339 :

جەمال کەرم ئیسالم ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517194912824
ژ دایک بوویێ ( )1957یەخەلکێ گوندێ (زێواشکان) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1979و بویەپ.م دگەل رێکخراوا
شەهید زبیر تەیب سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤەو ل ساال  1983چویەئیرانێ
و بویەپ.م دگەل هێزا سەبری نێروەی
ل ساال ( )1998ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ و ب ئەگەرێ نەخوشیا
جەلتا دەماغی 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=2467
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە340 :

جەمیل بێسفکى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621322412901
ل ساال ( )1963ل گوندێ (بێسفکێ) ل دەڤەرا دوسکیا ژ بنەمالەکا هەژار و
جوتیار و شورەشگێر ژدایک بوویە و هاتیە سەر دونیایێ ،و هاتە ب ناڤکرن
بـ(فەریق محمود سلیمان بێسفکى) ،ل ژیێ  6سالیێ چوویە خاندنگەها
سەرەتایى و ب سەرکەفتیانە ب دویماهیک ئینایە ،و پاش قوناغا ناڤنجى ل
مانگێشکێ ب دویماهیک ئینایە و چوویە پەیمانگەها بەرهەڤکرنا ماموستایان
ل دهوکێ ل وى وەختى دا ژبەر گەرمە گەرما شورەشا ()26ێ گوالنا
پێشکەفتنخواز ،و ژبەر بەرزاتیا هەستا کوردایەتیێ ل دەف شەهید ل هەیڤا
( )5یا ساال ( )1977پەیوەندیێ ب رێکخستنا نهێنى یا پارتى کر و دگەل
رێکخراوا (شەفەق) یا سەر ب لیژنا ناوچا دهوک ڤە دەست ب کار و چاالکیێن
پارتایەتى کر ،و کەسەکێ ب بزاڤ و چاالک بوو دناڤ جەرگێ دوژمنى و شیا
دناڤ قوتابیان دا ل پەیمانگەهێ دەست ب رێکخستنا نهێنى بکەت ،هەر ژبەر
زیرەکى و شارەزایا و دلسوزیا وى ل هەیڤا ( )3ل ساال ( )1979دبیتە
ئەندامێ رێکخراوا ناڤ لێ ئیناى ،و ل وى وەختى سیخورێت بەعسیان
وەکى دێوەکێ هار لێ هاتبوون و ب هەمى الیەکى ڤە دوژمناتیا کورد و
کوردایەتیێ دکر ،و ئەڤ رێکخراوە ژالیێ رژێما ئەفلەقى یا بەعسیان ڤە
ئاشکرا دبیت و چەندین هەڤالێن شەهیدى ژالیێ رژێما بەعسیان ڤە هاتنە
گرتن ،و ل ( )1980/2/22شەهید و دگەل ( )57قوتابیان بریارێ ددەن چەکێ
شەرەفێ ب هەلگرن و بەرەڤ رێزێن پێشمەرگێ کوردایەتیێ ب رێ کەفتن و
هەر دوى دەمى دا ناڤێ خۆ دگوهوریت بۆ ژ (فەریق) بۆ ناڤێ پارتایەتیێ و
پێشمەرگایەتیێ (جەمیل بێسفکى) ،و خێزانا خۆ ل باژێرێ خۆ دهێلیت و
بەرەڤ لقا 1ل کوماتەى ب رێ دکەڤیت و هەر دگەل گەهشتنا وان بۆ لقى1
ژبەر بارودوخێ خراب یێ وى سەردەمى بریار ژالیێ سەرکردایەتیا پارتى ڤە
هاتەدان کو شەهید و دگەل ( )5ژ هەڤالێن وى بمینە ل بارەگایێ لقێ و
هەڤالێن وان یێ دى بچنە ئیرانێ ،د وى ماوێ کێم دا و ژبەر شارەزایى و
دلسوزیا شەهیدى ل ساال ( )1980دبیتە کادر دگەل مەفرەزا شەهید (تاهر
زێوەى) و (محەمەد حەمدى) و پاش ماوەیەکى بەرەڤ دهوکێ ب رێ کەفتن
و وەکو کادر هەر جارەکێ سمینار ل گوندەکى ددان و بۆ خەلکێ گوندى و
جوتیاران بەحسێ بارودوخێ وى وەختى دکر کا چەوا دێ بەرهنگاریا دوژمنى
بن و بەرەڤانیێ ژ خۆ و دوزا خۆ یا پیرۆز کەن ،و ل ( )1980/11/17ل سەر رێکا
گوندێ (کەال شێخو) داستانەکا گەلەک ب ناڤ و دەنگ هاتە تومارکرن و
شەهیدى رۆلەکێ مەزن و بەرچاڤ هەبوو دڤێ داستانێ دا ،و دڤێ
داستانێ دا ب زیانێن مەزن و پێش چاڤ ب دوژمنى کەڤتن ،و هەر ژبەر
زیرەکى و شارەزاى و دلسوزیا شەهیدى ل ( )1982/9/6بۆ بەرپرسێ
رێکخراوا (هورمز مەلک چکو) و پاش د هەمان سال دا رژێما ئەفلەقى دەیک و
بابێن شەهیدى دەستەسەرکرن و زیندانکرن بۆ ماوێ ( )2ساال د زیندانا
(ئەبوغرێبدا) ل بەغدا داکو شەهید خۆ ب دەتە دەست رژێمێ ،بەلێ هەر
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شەهیدى ئەڤ رێبازە بەر نەدا و گوتى ئەگەر دایک و بابێن من بکوژن ئەز خۆ
نادەمە دەست دوژمنى ،و دێ یێ بەردەوام بم ل سەر رێبازا پارتى و بارزانى
و دێ خەباتێ ل پیناڤ کەم هەتا دویماهیک هەناسا خۆ ،پاش د هەمان
سال دا بریندار دبیت ل هەیڤا ( )12ل ساال ( )1983ێ ،و کاک ئدریس
بارزانى دیاریەک پێشکێشى شەهیدى کر و شەهید وەکو سەرکردە دا
نیاسین بۆ جەنابێ سەرۆکى ،و پاش ل ساال ( )1985بۆ بەرپرسێ رێکخراوا
(برادوست) سەر ب لیژنا دهوک ڤە و ل ساال ( )1987د شەرێ مالتایێ دا ب
گرانى بریندار دبیت رەوانەى ئیرانێ دکەن بو چارەسەریێ و هەرل وێرێ چاڤ
ب جەنابێ سەروکى کاک ئیدرسى دکەڤیت پشتى ماوەیەکى دمینیت تاکو
چارەسەریا برینا وى هاتیەکرن هەر زووى جارەکا دى دەست دا خەباتێ ،و
پاش ساال ( )1988ل دەمێ ئەنفالێن رەش ئەو بۆ رژێما بەعس جارەکا دى
کەربێ گرت و هار بوو و ب چەکێ کێمیاوى و گەلەک چەکین دى بکاردئینان
دژى خەلکێ سڤیل و ب وێ ئەگەرێ خەلکێ مە ژى بەرەڤ سنورێت تورکیا
و ئیرانێ ڤە چوون و شەهید ژى دگەل هزارەهان ژخەلکێ بێ دەستهەالت
بەرەڤ سنورێ تورکیا ڤە چوون و ل کەمپا مێردینێ یا دورماندور سیمەکرى
ئاکنجى بوون و ل وێرێ ژى دەست ژ خەباتا خۆ بەرنەدا و ئەندامەکێ چاالک
و ب بزاڤ بوو دناڤ کەمپى دا گەلەک جاران کار ژى گریتنە دەست وەکو
سەرپەرشتیکرنا کرنا ئیدارە و رێکخستنا پارتایەتى ل کەمپێ و هەردەم
هاریکاریا خەلکى دکر و دگوت (دڤان نێزیکادا دێ زڤرینە کوردستانا ئازاد) ،ل
وى دەمى شەهید و دگەل چەند هەڤالەکا ژ کەمپا مێردینێ ب رێ کەفتن بۆ
والتێ ئیرانێ دکاوادنەکێ سەخت و دژوار دا داکو پشکداریێ د کونگرێ
دەهێ یێ پارتى ل ساال ( )1989دا بکەن ،و زڤرینە ڤە بۆ کەمپا مێردینێ و
مانە دناڤ سیمەیێ چارچوەکرى دا هەتا دەسپێکرنا سەرهلدانا پیروز ل ساال
( )1992شەهید ب ئێکجارى کەمپا مێردینێ بجە دهێلیت و دگەل وى
جەماوەرى د زڤریتە ڤە باوەشا ئاخا پیرۆزا کوردستانێ و هەر جارەکا دى
چەکى شەرەفێ ددەتە ملێ خۆ ل مەیدانا خەباتێ کار دکەتن و ساال
( )1993هەلبژارتن هاتنەکرن بۆ کونگرێ پارتى و لیژنێن ناوچان شەهید یێ
ئێکێ دەرکەت ل وان هەلبژارتنان و هەر بۆ کونگرەى ژى یێ دووێ دەرکەفت
و بۆ کارگێرێ لیژنا ناوچا دهوک وەکو جێگر و ل ساال ( )1995دبیتە بەرپرسێ
لیژنا ناوچا برایەتى و ل ساال ( )1997بۆ جێگرێ سوپایێ  1و ل ساال ()1999
دبیتە بەرپرسێ سوپایێ 1و ل ساال ( )2000بۆ بەرپرسێ سوپایێ  15ل
سەرسنکێ تاکو ساال ( )2002و پاش بۆ بەرپرسێ سوپایێ 18ل دەرکارێ ،و
ل ساال ( )2003بۆ بەرپرسێ رێکخستنا پێشمەرگەى ل فەرماندەیا
زێرەڤانیێ ،و پاش ل ساال ( )2004بۆ فەرماندێ فەرماندەیا گشتى یا
ژینگەهێ ل هەڤلێرێ ،هەروەسان شەهیدى ژبۆ نەهاتنا دەرفەتێ ددەمێ
شورەشێ دا کو بخوینیت کو حەزا خواندنێ هەبوو هەتا ساال ( )2004جارەکا
دى زڤری ڤە خواندنێ و بۆ قوتابێ کولیژا یاسا و رامیارى و ل قوناغا چوارێ
بوو ،و بۆ زانین شەهیدى پشکدارى د شەران دا کریە و ژوان (شەرێ کەال
شێخو ،شەرێ رەبیا تەحالڤا ،شەرێ هەمزا گرسەیسى ،شەرێ دەرگەلىَ،
شەرێ مەجلمەختێ ،شەرێ بێسفکێ ،دانانا کەمینا ل جادا مانگێشکێ و
زاویتە و حەسەن ئاڤا و دانانا کەمینا جادا سێمێلێ ،شەرێ دژى حزبا بەعس
و گرتنا چەند جەحشکا ل مانگیشکێ و شەرێ پشتا دەرگەال شێخا ،شەرێ
پشتا زێوکێ ،شەرێ گوندێ کورێمێ ،شەرێ مەتارێ بامەرنێ ،شەرێ
دێرەلوکێ و شەرێ کانى ماسێ و شەرێ گەلناسکێ و شورى گەلیێ
بیرێ دەشتا سێمێلێ و شەرێ گارە و شەرێ مەتین) و چەندین شەر و
داستانێن دیتر ،هیچ جارەکێ ژى بەحسێ زەحمەت و ماندیبوونێ نەدکر و
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هەتا رۆژا دویماهیکێ ژ ژیێ خۆ یێ بەردەوام بۆ ل سەر رێبازا پارتى و بارزانى
و شەهیدى روژ بۆ روژێ پتر وەختێ خۆ تەرخان دکر بۆ خزمەتکرن و پاراستنا
سروشتێ کوردستانا پیرۆز ئەوێ ب دەستێ دوژمنان هاتیە ژناڤبرن ،بەلێ
زەحمەت و ماندیبوونا وى و برینداریا وى چەند جارا و مانا وى ب چەند رۆژا
دناڤ بەفرێ دا و چەندین نەخوشیێن دى یێن دژیانێ دا توش بوویێ بوونە
ئەگەر کو توشى ئیشەکا گران ببیت و چەندین جارا چوویە والتێ ئیرانێ و
تورکیا و ئەلمانیا و ئوردن بۆ چارەسەریێ ،و پشتى بورینا ( )32سالێن خزمەت
و خەباتێ مخابن ل سپێدەهیا رۆژا ئەینى رێکەفتى ( )2008/12/12بۆ جارا
دویماهیکێ خاترا خۆ خاست ژ هەڤال هوگرێت خۆ ،و شەهیدى ( )6کور ()7
کچ ل پشت خۆ هێالینە بۆ خزمەتکرنا گەلێ کورد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2535
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە341 :

جەمیل حەبیب ئەحمەد شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518134812828
ژ دایک بوویێ ( )1940یەخەلکێ گوندێ (دهوک) یە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1963دگەل هێزا دهوک
عەلی خەلیل و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویەپشکداری د
شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1987-1981دگەل عەلی خەلیل و پاشی
دگەل فەتاح سەرب لیژنا دهوکێ ڤەبەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال
( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل عمید خورشید سەرب سوپایێ ئێک
ڤەتاکو ساال  1995بەردەوام بویە
ل ساال ( )1995ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل باژێرێ دهوکێ
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا و جەنازێ وی ل
گورستانا گوندێ نزارکێ هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2472
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە342 :

جەمیل حەسەن ئیبراهی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518164912829
ژ دایک بوویێ ( )1939یەخەلکێ گوندێ (مارونسێ) یەسەرب کوردستانا تورکیا ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1972دگەل عەبدولڕەحمان مارونسی بەشداری
د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل حسێن حەسەن مارونسی و ل
ساال  1996دچیتەدگەل فوجا  6لیوا  34یا سید نائفی تاکو ساال  1998بەردەوام بویە
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ نەخوشیا جەلتا دلی ل دەڤەرا پێشابیرێ 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=2473
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە343 :

222

جەمیل داود نەبى شەهوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511859
ژ دایک بوویێ ( )1936یە .خەلکێ گوندێ (باکوزێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1970-1961ێ دگەل بەتالیونا شەهید محەمەد حەسەن باجلورى سەرب هێزا
دهوک ڤە.
ل ساال ( )1970ژ ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک چویەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1454
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە344 :

جەمیل عەلی چۆلى مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712239
ژ دایک بوویێ ( )1960یە .خەلکێ گوندێ (ئەڤریکێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1982-1980دگەل خالد بانى سەرب لیژنا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1982ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل گوندێ ئەڤریکێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1932
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە345 :

چۆلى ئەحمەد عەبدوڵاڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511860
ژ دایک بوویێ ( )1914یە .خەلکێ گوندێ (ئاساسا) یەسەرب ناحیا (ئەتروشێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ دگەل بەتالیونا ساڵح نەرموى سەرب هێزا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1975ب ئەگەرێ راوستانا دلى ل گوندێ کەلێنیێ د چیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /جێگرێ سریێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1456
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە346 :

چۆلى ئەحمەد موسا موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712232
ژ دایک بوویێ ( )1951یە .خەلکێ گوندێ (ئورە) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1973دگەل عەبدولڕەحیم جسیم سەرب هێزا هەلگورد
ڤە.بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981-1976دگەل حەسەن کێستەى .
ل ساال ( )1981ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل تورکیا (ئەنقەرە) دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
جەنازێ وى هەر لجهێ ناڤبرى هاتیە ڤەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1925
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە347 :

حاجى جومعە حاجى ئەبابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111704
ژ دایک بوویێ ( )1933یە .
خەلکێ گوندێ (سەروکانى) یە سەرب ناحیا (باتێلێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1969-1965ێ دگەل عریف سلێمان .
ل ساال ( )1969ل گوندێ بالەک دەڤەرا مانگێشکێ و د ماال خودا بدەستێ کەسەکێ نەنیاس 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=1292
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە348 :

حاجى حاجى ئیسماعیل
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518233612832
ژ دایک بوویێ ( )1915یە .
خەلکێ گوندێ (بێرومانا) یە سەرب ناحیا (بێبو) ڤە .
پشکدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1975-1961دگەل محەمەد
تاهر نێروەى سەرب هێزا ئامێدیێ ڤە و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەى ئیرانێ
بویە.
پشکدارى د شورەشا گوالنێدا کریە لساال ( )1988-1985دگەل سەبرى
نێروەى .
ل ساال ( )1995ب ئەگەرێ راوستانا دلى ل ئیران زێوە دچیتە بەردلوڤانیا
خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2476
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە349 :

حاجى خالد حاجى عەبدوللـەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111705
ژ دایک بوویێ ( )1937یە .
خەلکێ گوندێ (ستکورکێ) یە سەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1961ێ دگەل سریا حسن خرابى بەتالیونا تیمور
شێخکى سەرب هێزا شێخان ڤە و بەردەوام بویە تاکو ساال ( )1970ێ .
ل ساال ( )1970ل گوندێ خرابیا دەمێ گاریتێن سپیندارا سپى دکرن ل کاڤلێ خانى تێتە شەهید کرن
ب گولەکێ ژ کەسەکى بێى کو هیچ ئەگەرەک هەبیت و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php؟id=1293
تایبەتمەندیێن بابەتی
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
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رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە350 :

حاجی خەلۆ میرزا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518213112831
ژ دایک بوویێ ( )1928یەخەلکێ گوندێ (کبرتو) یەسەرب قەزا (سێمێلێ) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەئەندامێ
ن.ر خانک سەرب لیژنا ناوچا سێمێلێ ڤە
ل ساال ( )1993ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل نەخوشخانا میسل دچیتە
بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2477
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە351 :

حامد ئەسعەد حامد کەری،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518430112836
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ژ دایک بوویێ ( )1934یەخەلکێ گوندێ (کاروک) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل محەمەد
تاهر نێروەی سەر هێزا ئامێدیێ ڤەو پشکداری د چەندین شەرا دا کریەمینا
(شەرێ دووتازا و کانی ماسێ و گەلیێ قەنتارا و سەرێ ئاکرێ )
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1986دگەل محەمەد کانی
سارکی و ل ئەنفالێن رەش ئاواری تورکیا دبیت و پاشی دچیتەئیرانێ و ل
ئوردیگایێ زێوەئاکنجی دبیت بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا
کریەدگەل سەبری نێروەی ل دەڤەرا هەولێرێ
ل ساال ( )1994ب ئەگەرێ نەخوشیا پەنچەشێرێ ل ئیران
زێوەدچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2482
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە352 :

حامد ساڵح ئیسماعیل عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111706
ژ دایک بوویێ ( )1940یە .
خەلکێ گوندێ (هاجانى) یە سەرب ناحیا (سێمێلێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1971-1963ێ دگەل بەتالیونا نعمو صمد سەرب هێزا
دهوک ڤە .
ل ساال ( )1971ب ئەگەرێ نەخوشىیا پەنچەشێرێ ئەمرێ خودێ کریە ،بو زانین دەمێ چویە
بەردلوڤانیا خودێ مەزن (حرس حدود) بویە .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1295
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە353 :

حامد عومەر ساڵح یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518462712837
/ناسیار ب هازم سورى
ژ دایک بوویێ ( )1936یە .
خەلکێ گوندێ (سوریا) یە سەرب ناحیا (زاویتە) ڤە .
پشکدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ()1975-1962دگەل سریا
عیسى بانى بەتالیونا تیمور شێخکى سەرب هێزا شێخان ڤە و بەشدارى د
چەندین شەرێن گران کریە مینا شەرێ (چیایێ خێرێ و چیایێ سەرتیزى و
شەرێ بریفکا و کوچێن مەرینا و شەرێ دەکان و چەندنید شەرێن دى )
پشکدارى د شورەشا گوالنێدا کریە لساال ( )1988-1976ل دەڤەرێن رزگار
کرى و ل ئەنفالێن رەش ل چیایێ گارەى و ب نەچارى خو تەسلیمى رژێما
بەعسیا دکەن و دهێنە ڤەگوهاستن بو ئوردیگایێ بەحرکێ (جژنیکان ).
بەشدارى د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریە و پاشى دبیتە پ.م دگەل
هێزا تایبەتا سێ تاکو ساال  1999و پاشى دچیتە دگەل کەرتێ  7ل ئوزمانا
سەرب سوپایێ  15ڤە تاکو ساال  2000ێ بەردەوام بویە .
ل ساال ( )2000ل رەبیا گرێ ملهومبانێ توشى نەخشیا جەلتا دەماغى
دبیت و دهێتە ڤەگوهاستن بو نەخوشخانا ئازادى ل دهوکێ 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=2483
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە354 :

حسێن ئاڤدەل حسێن ئاڤدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519502312851
ژ دایک بوویێ ( )1937یەخەلکێ گوندێ (دیریشکێ) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961وەکو کادر دگەل
رێکخراوا روژهەالتی بەرواری باال سەر ب ل.ن.ئامێدی ڤە
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1985بویەپ.م دگەل
رێخراوا سەاڵحەدین سەر ب ل.ن.ئامێدی ڤەو ل ئەنفالێن رەش ئاوتارەی
تورکیا دبیت و ل ئوردیگایێ مێردینێ ئاکنجی دبیت و ل ساال 1992
دزڤریتەکوردستانێ و دبیتەپ.م ئامر بەتالیون دگەل هێزا سەمەدار تاکو ساال
 1994و پاشی دبیتەئامر فسیل دگەل فوجا  4لیوا  18و دشەرێ ناڤخویی دا
ل کەستەزان ب دژواری بریندار دبیت و دبیتەپەککەفتی سەر ب سوپای 1ڤە.
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ راوەستیانا دلی ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ
دچیتەبەردلوڤانا خودێ و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :ئامر فسیل -پەککەفتی
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2496
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە355 :

حسێن جاس ،زۆراب کەری،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519530112852
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ژ دایک بوویێ ( )1938یەخەلکێ گوندێ (زێڕ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
پشکداری دشورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل مستەفا نێروەیی و نەکسا 1975
ئاوارەی ئیرانێ بوویە.
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیرانێ د چیتەبەر دلوڤانیا خودێ د گەهیتەکاروانێ
نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2497
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە356 :

حسێن حەسۆ ئیسف مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519550612854
ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (ئاف خان) یەسەرب ناحیا (باتێل) ڤە.
پشکداری دشورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1964پەیوەندی ب هێزا زاخو بەتالیونا  4کری و ل ساال
 1974ل شەرێ سەرتیزی بریندار بوویەو پێ وی یێ راستێ هاتیەبرین و لساال  1975ئاوارەی ئیرانێ
بوویەو لساال  1999زڤریە کوردستانێ و بوویەپ .م پەککەفتی سەرب نڤیسینگەها شەهیدان ڤەل
لقی.1
ل ساال ( )2004ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی چوویەبەر دلوڤانیا خودێ ودگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2499
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە357 :

حسێن حەسەن عەزیز خەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111725
ژ دایک بوویێ ( )1933یە .
خەلکێ گوندێ (بابگوریا) یە سەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1968-1961ێ دگەل عەریف ناسر سەرب هێزا
هەلگوردى ڤە .
ل ساال ( )1968ل دەڤەرا شوان ل حاجى عمران ب ئەگەرێ نەخوشیەکێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ
مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1314
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە358 :

حسێن خەلیل سڵێمان فەرحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519572512855
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ژ دایک بوویێ ( )1927یەخەلکێ گوندێ (دیرجوان) ل کوردستانا سوریا
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975 -1961پ.م بو دگەل
عیسا سوار و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویەو ل ئوردیگایێ
زێوەئاکنجی بویە .ل ساال  1984بویەپ.م دگەل هێزا ئاوارەو ل ساال 1991
ڤەگەریایەکوردستانێ و بویەپ.م دگەل هێزا ئەسعەد حسێن پاشی
دبیتەزێرەڤانی ن.ر .سمێل سەر ب ل.ن.سمێل
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیا راوەستیانا دلی ل نەخوشخانا ئازادی ل
دهوکێ چویەبەردلوڤانیا خودێ و گەهشتیەکاروانێ نەمران.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2500
تایبەتمەندیێن بابەتی
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە359 :

حسێن عەبدولڕەحمان مەەمەد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520021612856
ژ دایک بوویێ ( )1956یەخەلکێ گوندێ (ئیمینکێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1972دگەل هێزا شێخان.
پەیوەندی ب شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1981دگەل میالزم عابد ئیتوتی و زوربەی پێشمەرگاتیا خو
ل ئیرانێ ل زێوەو کێلەشینێ ئەنجام دایەتاکو ساال  1986بەردەوام بویە
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پشتی ئازادیا عیراقێ دبیتەپ.م دگەل جمال
ئێمینکی سەرب لیژنا ناوچا شێخان ڤەوتاکو ساال  2005بەردەوام دبیت
ل ساال ()2005ب ئەگەرێ جەلتا دلی ل نەخوشخانا تەنگاڤیا ل دهوکێ 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=2501
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە360 :

حسێن عەلى مەەمەد گەرگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502240412681
شەهیدێ خەباتکەر (حسین على محەمەد) ژدایک بویێ ساال  1947خەلکێ
گوندێ (کانى شرین) سەر ب ناحیا تعلفر پەیمانگەها ماموستایان یا
مەلبەندى ل میسل ب دوماهى ئینایە و ل ساال  1971بویە ماموستا ل
گوندێ باشوکە ل دەڤەرا شنگال و ل ساال  1974بویە ئەندامێ لیژنا
سەندیکا ماموستایان ل میسل پاشى پەیوەندى ب شورەشا ئیلونا مەزن
کریە و دگەل دوو برایێن خو و بویە ماموستایێ شورەشێ ل گوندێ بێسفکێ
سەر ب ناحیا مانگێشکێ ڤە.
پشتى شکەستنا شورەشا ئیلونێ هاتیە دامەزراندن ل قوتایخانا باگێرا و
هاتیە رێکخستن دناڤ رێزێن پارتى دیموکراتى کوردستان بەلێ هەمى گاڤا
چاڤدێریا ئەمنا رژێمى لسەر هەبو ولژێر زێرەڤانیێ بو ژبەرکو برایەکێ وى
پێشمەرگە بو ل ئیرانێ و دەیکو باب و برایێن وى کەفتینە زیندان کرن ل
گرتیخانا میسل و داکو پەیوەندیێن وى ژ هەڤالێن وى دویر بکەن ژ قوتابخانا
باگێرا هاتیە ڤەگوهاستن بو تلعفر دماوێ مانا وى ل دەڤەرێ شیا چەندین
پێزانێن گرنگ یێن نەخوشەیێن لەشکەرى بدەتە هێزێن پێشمەرگەى و زور
سود ژێ هاتە وەرگرتن.
پشتى سەرهلدانا پیروزا ساال  1991ل ژێر ناڤەکێ نهێنى کارێ خو یێ
پارتایەتى دکر دگەل لیژنا میسل و ل سەر کارێ خو مایە تاکو ساال 2003
وبەرى روخاندنا رژێما بەعس دگەل هەوالگیریا فەرماندەیا دهوک کار کریە بو
دانا پێزانینێن گرنگ پشتى ئازادیا عیراقێ بارەگایێن پارتى ل دەڤەرا وان
هاتینە ڤەکرن وەک کارگێرێ لیژنا تلعفر هاتیە هاتیە دامەزراندن و دو جارا
هەولێن تیرورکرنا وى هاتیە کرن و گەف بو دهاتنە هنارتن چونکى زور بزاڤ و
چاالکى هەبون و زور بەرگرى ژ پارتى دکر و دگەل کەسوکارێن خو ئارامیا
محوەرێ خو دابین دکر و بەرگرى ژێ دکر ژ ئەجامێ دلسوزیا وى تیرورستا
ماال وى ل تلعفر سوت و چ بو نەهێال لەو نەچاردبیت دهێتە میسل ئاکنجى
دبیت ،پشتى ڤەکرنا لقى 17ل شنگالێ هاتە ڤەگوهاستن بو سەر میالکێ
لقا ناڤبرى وەکى کارگێرێ لیژنا تلعفر و ل دەمێ دچو بو دەواما خو دواجبى دا
دگەل کورێ خو فرهاد حسین لسەر رێکا میسل تلعفر (حى الیرموک) ل روژا
 2005/8/21هاتیە شەهید کرن ب دەسستێن تیرورستان و گەهشتیە
کاروانێ نەمران.
پلە  /کارگێرێ ل.ن.تلعفر
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2441
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
تیرورکری
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە361 :

حسێن عەلی ئیبراهی ،ئیبراهی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221063812610
ژ دایک بوویێ ( )1930یە
خەلکێ گوندێ (هرورێ) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل ئەحمەد شانەسەرب هێزا دهوک ڤەو
ل نەکسا ساال  1975ئاوەرەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )1976ل ئیرانێ ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2367
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە362 :

حسێن مەەمەد عیسا سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520175912861
ژ دایک بوویێ ( )1941یەخەلکێ گوندێ (کواشێ) یەسەرب قەزا سێمیل ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1963دگەل سید عبوش
سەرب هێزا زاخو ڤەپشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ()1988-1985
وەک رێکخستییێ نهێنی دگەل شانا رزگاری سەرب لیژا ناوچا دهوک
ڤەبەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م
دگەل هێزا خالید یوسف کوچەر و پشتی هێز بوینەرێکخراوا دبیتەئەندامێ
رێکخراوا ( )8و ئەرکێ خو ل پروژێ چەم بەرەکات و خانکێ
ل ساال ( )1994ب ئەگەرێ راوستان دلێ وی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2506
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە363 :

حیکمەت عەبدوڵاڵ تیلی کمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500583912330
ژ دایک بوویێ ( )1963یە .
خەلکێ گوندێ (بێبو) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1982-1978دگەل رێکخراوا (شهید زبیر تەیب) عەلی
تێلی سەرب لیژنا ئامێدیێ ڤە .
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ل ساال ()1982ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل جارمەندان لسنورێ عیراق ترکیا دچیتە بەردلوڤانیا
خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2025
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە364 :

حەجی ئیسماعیل مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518543712839
ژ دایک بوویێ ( )1928یەخەلکێ گوندێ (اسپێری) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
پشکداری دشورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا بالەک مستەفا نیروەی و پشتی
نەکسا ساال  1975ئاواری ئیرانێ بویەپشکداری دشورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1976دگەل
مستەفا نێروەی
ل ساال ( )1993ب ئەگەرێ نەخوشیا جەلتا دلی ل ئیران کەرەچ 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=2485
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە365 :

حەجی ئەحمەد مستەفا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515445712365
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .
خەلکێ گوندێ (هەسنەکا) یە سەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1988-1981دگەل رێکخراوا شەهید (عەلی عبو)
سەرب لیژنا شێخان ڤە و ل ئەنفالێن هاتی گرتن بدەستێ رژێمێ و ل ئوردیگایێ بەحرکێ ئاکنجی
بوینە .
ل ساال ( )1989ب ئەگەرێ قولپینا شەفەرێ ل کومەلگەها چژنیکان (بەحرکێ) دچیتە بەردلوڤانیا
خودێ مەزن و جەنازێ وی ل گورستانا شاخکێ هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2043
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە366 :

حەجی پیرۆ فەندی بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515254812356
ژ دایک بوویێ ( )1953یە .
خەلکێ گوندێ (بیرێ) یە سەرب ناحیا (دێرەلوک)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1985- 1979ل مخزنا شورەشێ کار کریە دگەل عەریف
یاسین سەرب لیژنا ئامێدیێ ڤە .
ل ساال ( )1985ب ئەگەرێ لێدانا سیارێ ل ئیرانێ گیانێ خو ژ دەست ددەت و دچیتە بەردلوڤانیا
خودێ مەزن و جەنازێ وی هەر ل ئیرانێ هاتیە ڤەشارتن .
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پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2037
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە367 :

حەجی ساڵح عەبدوڵاڵ رەجەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519013812841
ژ دایک بوویێ ( )1925یەخەلکێ گوندێ (دزگە) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
ل ساال  1950پەیوەندی ب رێزێًن پارتی کریەو ل ساال  1960ژالیێ رژێما عیراقێ هاتیەگرتن ژبەر کارێ
وی یێ پارتایەتی و ل ساال  1961بەشداری دشورەشا ئەیلولێ دا کریەوەک سەرکردەکێ ژێهاتی و ل
ساال  1962بارزانیێ نەمر کریە نوینەری خو ل دەڤەرا نیروەو رێکا ن ژبو چارەسەرکرنا ئارێشەو
مەسەلێن ئیداری و پالدانا خەلکی بو ناڤ رێزێن شورەشێ و ل شەرێ کانی ماسێ هاتیەبریندار کرن
ل ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویەو ل  1991زڤریەکوردستانێ و ل سەرسنکی ئاکنجی بویەو ل ساال
 1996ب ئەگەرێ نەخوشیا راوەستانا دلی ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ چویەبەردلوڤانیا خودێ و
گەهشتیەکاروانێ نەمران.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2486
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە368 :

حەجی مەەمەد حەجی دیوالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519051412843
ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (بێبو) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا
ئامێدیێ و بەشداری د شەرێ دووتازا و سەرێ ئاکرێ دا دکەت و پشتی
نەکسێ ل ئوردیگایێ شێالدزێ ئاکنجی دبیت پشکداری د شورەشا گوالنێدا
کریەلساال ( )1982دبیتەبەرگری مللی دگەل رێکخراوا روژ هات و پاشی
دبیتەپ.م دگەل رێکخراوا شەهید زبیر تەیب و بەشداری د شەرێ لێدانا
رەبیێن دەور بەرێن شێالدزێ دکەت و ل ساال  1986دهێتە ڤەگوهاستن بو
رێکخراوا تێکوشین سەرب لیژنا ناوچا گوالن ڤەتاکو ساال  1988بەری ئەنفاال
دهێتەڤەگوهاستن بو رێکخراوا سەاڵحەدین سەرب لیژنا ئامێدیێ ڤەوەک
حیمایەدگەل عەلی تێلی و بەشداری شەرێن بەرسینگرتنا دوژمنی ل
شێالدزێ و گەلیێ بالندا و داستانا دێرەلوکێ و ل ئەنفالێن رەش ئاوارەی
ئیرانێ دبیت و ل ئوردیگایێ زێوەئاکنجی دبیت بەشداری د سەرهلدانا بیروزا
ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل هێزا عیسمەت اقبال نێروەی
سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤە
ل ساال ( )1997توشی نەخوشیەکا گران دبیت ل ئیران زێوەدچیتەبەردلوڤانیا
خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2488
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە369 :
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حەجی مەەمەد عەلی میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519073412844
ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (گەلناسکێ) یەسەرب ناحیا
(مانگێشکی) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1962دگەل سڵێمان
میرخان.
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1986دگەل رێکخراوا
کوماتەسەر ب ل.ن.دهوک ڤەو ئەنفالێن رەش دەربەدەریتوکریا بویەو ل
ئوردیگایێ مێردینی ئاکنجی بویەبەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ()1991
دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل هێزا  23یا سادق گەلناسکی و پاشی
دبیتەئامر بەتالیونێ ئێک ل بارەگایێ خانکێ پاشی دبیتەئەنسەرێ فوجا  9یا
خالید کوچەر و بەردەوام بویەتا  1996ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی
چویەبەردلوڤانیا خودێ مەزن ،و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2489
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە370 :

حەجی مەەمەد مستەفا سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519331312846
ژ دایک بوویێ ( )1914یەخەلکێ گوندێ (ئەلکیشکێ) یەسەرب ناحیا (مانگیشکێ) ڤە.
پشکداری دشورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل بارزانیێ نەمر.
پشکداری دشورەشا گوالنێدا کریەلساال ()1988-1977دگەل رێکخراوا برادوست (جەمیل بێسفکی)ل
ئەنفالین رەش دەربەدەری تورکیا دبیت و ل کەمپا ماردینێ ئاکنجی دبیت تا ساال 1992
ل ساال ( )1992ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک چوویەبەردلوڤانیا خودێ و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2490
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە371 :

حەسۆ مەۆ حەمۆ مەۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519432512850
ژ دایک بوویێ ( )1913یە خەلکێ گوندێ (بێزهێ) یە سەرب ناحیا (رزگاری)
ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1975-1965دگەل هێزا زاخو.
ل ساال  1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران چویە بەردلوڤانیا خودێ و
گەهشتیە کاروانێ نەمران
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2494
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە372 :

حەسەن حەمید حەسەن کارەى
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812284
ژ دایک بوویێ ( )1928یە .خەلکێ گوندێ (کارە) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1974دگەل محەمەد تاهر نێروەى و ل نەکسا ساال  1975دەربەدەرێ
ئیرانێ بویە .
ل ساال ( )1989ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1982
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە373 :

حەسەن شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031418231582572
سترانبێژ و هونەرمەندێ کورد حەسەن شەریف ل ساال  ١٩٦٩ێ ل گوندێ
کێستە سەر ب پارێزگەها دهوکێ ڤە ژ دایک بوویە  ،خواندنا سەرەتایی ل
گوندی و باژێرێ دهوکێ خواندیە بەلێ ژ بەر کاودانێن وی دەمی خواندنا خوە
ب دویماهی نەئینا .
د ژیێ  ١١سالیێ دا دەست ب ژەنینا تەمبیرێ کریە هەتا  ١٦سالیێ ل سەر
ڤی کاری بەردەوام بوویە  ،ل ساال  ١٩٨٥ێ ئێکەم بەرهەما خو ب ناڤێ
(تەمبورا من) و ل ساال  ١٩٨٦ێ دووەمین بەرهەما خو ب ناڤێ ( باران باری)
بەالڤ کریە.
ل ساال  ١٩٨٧ێ بوویە پێشمەرگە و خەباتا پێشمەرگایەتیێ کریە  ،پاش
بەرەڤ باژێرێ دیاربەکرێ دچیت و هەتا ساال  ١٩٩١ێ ل وێرێ دمینیت  ،ل
کەمپا دیاربەکر ئەلبوما خوە ب ناڤێ ( هەلەپچە – هیروشیما کوردستانێ)
بەالڤ کر و د کەمپێ دا چەندین ئاهەنگ ب بیرەوەریێن نەتەوەیی ساز داینە
بو پەنابەرێن کوردێن باشور ،ڤی بەرهەمی گرنگیەکا تایبەت هەبوو د وی
دەمی دا ژ بەر کو مللەتێ کورد توشی چەندین کارەساتا ببوو وەکی کوچا
ملیونی و کیمیاباران کرنا هەلەپچە ب رەنگەکی حەسەن شەریف ببوو
وەرگێرێ هەستێن گەلێ کورد.
ل ساال  ١٩٩٣ێ بەرهەما شەرێ چیا و ل  ١٩٩٤ێ شەڤا ئەشقا من درێژ
بوو بەالڤ کر.
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ل ساال  ١٩٩٨ێ ئەلبوما خوەزی ل سوێد  ،ل  ٢٠٠٢ێ ئەلبوما تورا ئەڤینێ و
ل  ٢٠٠٤ێ مزگینی بەالڤ کریە.
ئەلبومێن دی یێن هونەرمەندی ( دیالن  ،ئاڤ و ئاڤ  ،بەیتا اللش ،برینا ئاڤێ
) نە  ،دیسان سترانێن سینگل ژی تومار کرینە وەك (کورد هاتن  ،زێرەڤانین
ئەم و یێن دی)
حەسەن شەریف ژ بەر هەبوونا ستایلەێ تایبەت د سترانا کوردی دا رەنگ
ڤەدانەک مەزن هەیە و هوزانێن کالسیکی وەکی ئاڤ و ئاڤ یا فەقیێ تەیران
بوویە ستران ب دەنگێ حەسەن شەریفی و ئەڤە ژی شێوازەکێ نویی یە د
سترانا کوردی دا و ب ڤێ چەندێ دەنگ ڤەدانا خو هەبوویە نە بتنێ ل
کوردستانا باشور بەلکی ل پارچێن دی یێن کوردستانێ ژی.
حەسەن شەریفی ژ بلی هوزانێن خو هوزانێن رزگار کێستەیی ،ئەدیب
چەلکی کرینە ستران و نوکە ئاکنجی یە ل ئەوروپا.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هونەرمەند
جورێ کەس:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
موزیکژەن
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە374 :

حەسەن عەلی ئەحمەد مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515334912360
ژ دایک بوویێ ( )1955یە .
خەلکێ گوندێ (چەڤریکێ) یە سەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1982-1976وەک رێکخستی دگەل میرزا یوسف کانی
باسکی سەرب لیژنا ناوچا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1982توشی نەخوشیەکا گران دبیت و ب ئەمرێ لیژنا ناوچا شێخان رەوانەی خەستەخانا
دهوکێ دکەن ژبو چارەسەریا وی لێ ل نەخوشخانا ئازادی دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2041
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
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جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە375 :

حەسەن غازی سڵێمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519391612849
ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (بێشینکێ) یەسەرب ناحیا
(مانگێشکێ) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل قادر
ئالەکینی.
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1987پ.م بو سەر ب
ل.ن.دهوک ڤە.
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەئامر هێز
سەر بلیژنا دهوک ڤەتاکو ساال  1994بەردەوام بویە
ل ساال ( )1994ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی چویەبەردلوڤانیا خودێ و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2493
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە376 :
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حەفزوڵاڵ حسێن حەفزوڵاڵ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912298
ژ دایک بوویێ ( )1917یە .خەلکێ گوندێ (چێى) یەسەرب ناحیا (دێرەلوک)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا بالەک بارەگایێ بارزانیێ نەمر .ل نەکسا ساال ()1975
دەربەدەرى ئیرانێ دبیت .
ل ساال ( )1989ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل رزایێ ئیران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1997
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە377 :

حەفزوڵاڵ مەەمەد شەریف مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912297
ژ دایک بوویێ ( )1951یە .خەلکێ گوندێ (بێزنورێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
گوالنێ دا کریەلساال ( )1984-1979دگەل عسمت نێروەى .ل ساال ( )1984ل ئوردیگایێ زێوەخانى ب
سەردا هاتیەو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1996
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە378 :

حەلیمە عەبدوڵاڵ ئەحمەد مەرعان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520274212865
ناسیار ب دەیکا حەلیما
ژ دایک بوویێ ( )1937یەخەلکێ گوندێ (پشتگری) یەسەرب ناحیا (زاویتە)
ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1976ل دەڤەرێن رزگار
کری میدالیا بارزانی وەرگرتیەژ الیێ جەنابێ سەروک مسعود بارزانی ڤەپێنچ
کورێن وێ یێن هاتینەشەهید کرن ب درێژاهیا شورەشێن کوردی
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل باژێرێ دهوکێ
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2510
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
خانمان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە379 :

حەمدى ئیسماعیل حەسەن مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111734
ژ دایک بوویێ ( )1936یە .
خەلکێ گوندێ (بەروشکا سەعدون) یە سەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1975-1965ێ دگەل بەتالیونا عەریف سلێمان سەرب
هێزا دهوک ڤە .
ل ساال ( )1975پشتى نەکسێ بەرەف ئیرانێ چوینە و درێکێ دا بدەستێ کەسەکێ نەنیاس هاتیە
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شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1324
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
ق .توندوتیژی
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە380 :

حەمزە مەەمەد حسێن خانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812262
ژ دایک بوویێ ( )1895یە .خەلکێ گوندێ (سپیندارێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961وەک قازیێ شورەشێ کارێ خو ئەنجام دایە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1978-1976ئەندامێ ئێکەتیا زانایێن ئیسالمێ و قازیێ شورەشێ
بویە .ل ساال ( )1987ل ئیرانێ ب ئەگەرێ نەخوشیا جەلتا دەماغى دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1956
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە381 :

حەمید ئەسعەد عەبدولرەزاق عەبدولکەری،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520481612868
ژ دایک بوویێ ( )1941یەخەلکێ گوندێ (کەمەکا) یەسەرب ناحیا (مانگیشکێ) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1963
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1976لدەڤەرین رزگار کری بوویەو ل ئەنفالین رەش
ئاوارەی ترکیا دبیت و ل کەمپا ماردینێ ئاکنجی دبیت و لساال  1992دزڤریتەکوردستانێ و بویەپ .م
دگەل حمو کەمەکی تا کو ساال  1994و پاشی د کەفیتەسەر دەزگایێ ئەیلول ڤە.
ل ساال ( )2005ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتەبەر دلوڤانیا خودێ و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2513
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە382 :

حەمید حەسەن مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520501712870
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ناسیار ب حەمید سوری
ژ دایک بوویێ ( )1938یەخەلکێ گوندێ (عەفرینێ) یەسەرب کوردستانا
سوریا ڤە.
پشکداری دشورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961وەک کادرێ
شورەشێ ئەرکێ خو ئەنجام دایەپشکداری دشورەشا گوالنێدا کریەلساال
( )1988-1976وەک رێڤەبەرێ خاندنگەها پارتایەتی د ناڤ شورەشێ دا و
رولەکێ هەر باش هەبویەبەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا
کریەو پاشی دبیتەکارگێرێ لقێ 1بەرپرسێ ن .روشنبیری و پارتایەتی و
پاشی بەرپرساتیا کارگێریا لقێ  1وەردگریت و دەوەرکێ باش هەبویەد ناڤ
جەماوەری دا ل پارێزگەها دهوکێ و بەردەوامی ب کارو خەباتا خو دبەت تاکو
ساال  1999ێ
ل ساال ( )1999ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :کارگێرێ لق1
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2515
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە383 :

حەمید سەعید عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520515812871
ژ دایک بوویێ ( )1928یەخەلکێ گوندێ (هدێنەی) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە
پشکداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەل دەڤەرێن رزگار کری و ل ئەنفالێن ساال  1988ئاوارەی تورکیا
دبیت و ل کەمپا موشێ ئاکنجی دبیت بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی
دبیتەپ.م سەرب سوپایێ  15ڤەتاکو ساال  2005بەردەوام بویە
ل ساال ( )2005ب ئەگەرێ نەخوشیا پەنجەشێرێ ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ دچیتەبەردلوڤانیا
خودێ مەزن 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=2516
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە384 :

حەکی ،مەەمەد عومەر مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520240012864
ژ دایک بوویێ ( )1969یەخەلکێ گوندێ (زێوا شفیق) یەسەرب ناحیا (زاویتە)
ڤە
پشکداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1988-1986دگەل رێکخراوا
دەشتا سێمێلێ سەرب لیژنا ناوچا دهوک ڤەو ل ئەنفالێن رەش ئاواری تورکیا
دبیت و ل کەمپا دیار بکر ئاکنجی دبن بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال
( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل هێزا بارەگایێ لیژنا سێمێلێ و
پاشی دهێتەڤەگوهاستن بو ئەندامەتیا لقی 1و پاشی جارەکا
دهێتەڤەگوهاستن وەک کادر بو لیژنا سێمێلێ و پاشی دهێتەدامەزراندن ل
ئاسایشا سێمێلێ تاکو ساال  1996بەردەوام بویە
ل ساال ( )1996ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
تێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2509
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە385 :

حەیدەر عیسا یون ،عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211743
ژ دایک بوویێ ( )1930یە .خەلکێ گوندێ (سپیندارێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1969-1961ێ دگەل یوسف على سپیندارى سەرب هێزا شێخان
ڤە .
ل ساال ( )1969ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1333
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە386 :

خالید ئاڤدەل گەردی ئاڤدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620422312887
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ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (ئەلهێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل محەمەد
تاهر نێروەیی ،پشتی نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویەو ل ساال 1979
بویەپێشمەرگەدگەل سەبری نێروەیی و یێ بەردەوام بویەو دەمێ د
سەرهلدانا پیروزا ساال  1991زڤریەکوردستانێ دگەل جەنابێ سەروکی بو
بشکداریێ دسەرهلدانێ لێ مخابن ل باژێرێ دیانا ژبەرکو کەیفەکا مەزن بو
چێبویەو توشی جەلتا دلی بویەو گیانێ خو ژدەست دایە.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2518
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە387 :

خدر رەمەزان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211744
ژ دایک بوویێ ( )1917یە .خەلکێ گوندێ (نێروە) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .پشکدارى د کومارا مهاباد دا
کریەدگەل بارزانیێ نەمر وەک ئەفسەر .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1971-1961دگەل هێزا بێتواتە .
ل ساال ( )1971ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن ل گوندێ بێتواتەو دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م  /ئەفسەرێ کومارا مهاباد
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1335
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە388 :

خورشید زینەدین فەتەوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620545512895
ژ دایک بوویێ ( )1938یەخەلکێ گوندێ (سەرگەلی) یەسەرب ناحیا (دێرالوک) ڤە.
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل لیژنا ناوچا سێمێلێ تاکو
ساال  1995و پاش هاتیەڤەگوهاست بو لەشکرێ  34سەرب فەرماندەیا دهوک ڤەوتا ساال 2004
بەردەوام بوویە.
ل ساال ( )2004ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل خەستەخانا تەنگاڤیا ل دهوکێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ
مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2527
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە389 :

خەبات سەلی ،شێخ قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401514812313
ژ دایک بوویێ ( )1959یە .
خەلکێ گوندێ (زاویتە) یە سەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1984-1976دگەل رێکخراوا شەهید ویسی بانی (خالد
بانی) سەرب لیژنا ناوچا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1984ب دەستێ هەڤالەکی ب قەزا و قەدەر تێتە شەهید کرن ل گوندێ بانیێ و جەنازێ
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وی ل گوندێ زاویتە هاتیە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م  /برین پێنچ ئامر مەفرەزە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2009
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە390 :

خەلیل رەشید ئاڤدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620504212892
ژ دایک بوویێ ( )1921یەخەلکێ گوندێ (دزگە) یەسەرب ناحیا (بیبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل مستەفا
نێروەی.
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ()1988-1967بەرپرسێ پشکا
دیفچونێ – لیژنا ناوچا گوالن.
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەئامر هێز
سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ سەرب لەشکرێ 43و بەردەوام دبیت تا ساال
1993
ل ساال ( )1993ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م /ئامر هێز
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2524
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە391 :

خەلیل مەەمەد سەلی ،مەروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401373212307
ژ دایک بوویێ ( )1895یە .
خەلکێ گوندێ (شیڤێ) 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 ( )1985-1976دگەل محەمەد تاهر نێروەی .
ل ساال ( )1985ل باژێرێ قم ئیران ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2003
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە392 :

خەلیل مستەفا حەیدەر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620533112894
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ژ دایک بوویێ ( )1940یە .
خەلکێ گوندێ (تیلەرى) یە سەرب ناحیا (کانى ماسێ) ڤە.
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1962بویە پ.م دگەل
شەهید انور مایى و ل ساال  1963دگەل معصوم مایى بویە تا ساال 1975
پشتى نەکسێ ئاوارەى ئیرانێ بویە و ل ساال  1977زڤریەڤە عیراقێ و رژێما
بەعسا ژناڤچویى ئو ب خێزانڤە نەفى کرینە بو باژێرێ رمادى حەتا ساال
 1988و ل ساال  1991پشکدارى دسەرهلدانا پیروزدا کریە دگەل کمال انور
مایى و بەردەوام بویە تا ساال  1994پاشى دبیتە جێگرێ ئەفسەرى سەر ب
سوپاى 1ڤە حەتا ساال .1998
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن
و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2526
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە393 :

خەیری مەەمەد عەلی مەەمەد ساڵح عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620563412896
ژ دایک بوویێ ( )1947یەخەلکێ گوندێ (پیدە) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1974
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل عمید جەعفەر محەمەد
عەلی سەرب فەرماندەیا دهوک ڤەو بەردەوام دبیت تا کو ساال .2000
ل ساال ()2000ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتەبەر دلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2529
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە394 :

رەسوڵ پیرۆ رەسوڵ مام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523360412408
ژ دایک بوویێ ( )1952یە .
خەلکێ گوندێ (بێتڤە) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1971دگەل عەبدوڵاڵ ئاغای سەرب هێزا بالەک ڤە
و ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ بویە .
ل ساال ( )1976ل ئوردیگایێ زێوە ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن 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=2073
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە395 :

رەشید عەبدوڵاڵ مستەفا سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911983
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ژ دایک بوویێ ( )1950یە .خەلکێ گوندێ (زێواشکانێ) یەسەرب ناحیا (نێرەو رێکان)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1970-1964ێ دگەل بەتالیونا محەمەد تاهر بێزنورى .
ل ساال ( )1970ل گوندێ زێوا شکان د کەڤرى دا دفریت و دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1626
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە396 :

رەمەزان تەوەکەل ساڵح مام یەزدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912289
ژ دایک بوویێ ( )1932یە .خەلکێ گوندێ (زێوا سەرى) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل مستەفا نێروەى و ل نەکسا ساال ( )1975دەربەردەرێ ئیرانێ
بویە .بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1976دگەل شەوکت ئاڤدەل .ل ساال
( )1988ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل رزایێ ئیران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و هەر لجهێ
ناڤبرى جەنازێ وى هاتیە ڤەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1987
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە397 :

رەمەزان حاجى سەلی ،ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502292912683
ژ دایک بوویێ ( )1910یە .
خەلکێ گوندێ (سەرنى) یە سەرب ناحیا (بیبو) ڤە.
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ()1975-1961دگەل عتم نێروەى
سەرب هێزا ئامێدیێ ڤە و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەى ئیرانێ بوویە.
بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ()1976دگەل مستەفا نێروەى تا
ساال .1992
ل ساال ( )1992ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیرانێ چوویە بەر دلوڤانیا
خودێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2444
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە398 :

رەمەزان موسا مەلە ،کەنعان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061514539883
ژ دایک بوویێ ( )1907یە .
خەلکێ گوندێ (چیێ) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل جەعفەر سڵێمان عەلی زێرەڤانێ
بارەگایێ بارزانیێ نەمر و ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1977-1976دگەل عتم ئیسماعیل .
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ل ساال ( )1977ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیران مەشهەد دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و ل
ئیرانێ جەنازێ وی دهێتە ڤەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2093
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە399 :

زکرى عەبدى عەلی مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812265
ژ دایک بوویێ ( )1959یە .خەلکێ گوندێ (کێستە) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1980و دبیتەپ.م دگەل رێکخراوا شەهید سادق ڤەهەتا ساال
( )1982و پاشى دهێتەڤەگوهاستن بو رێکخراوا شەهید سەعید سپیندارى و بەردەوام دبیت تاکو ساال
( )1985ێ .ل ساال ( )1985توشى نەخوشیەکا گران دبیت و ب ئەمرێ لیژنا ناوچا ئامێدیێ رەوانەى
نەخوشخانا میسل دکەن ژبو چارەسەریا وى و پشتى بورینا دوو هەیڤا دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1959
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە400 :

زەکى جندى شەهوان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812264
دایک بوویێ ( )1953یە .خەلکێ گوندێ (تیلەرێ) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1974وەک ئامر فسیل دگەل عەریف حەمیدو ل نەکسا ساال
( )1975دەربەردەرێ ئیرانێ دبیت .بەشدارى د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1976وەک ئامر
سرى بویەدگەل هێزا ئاوارا و پاشى دبیتەکارگێرێ رێکخراوا مازەندەران سەرب لقى 8ڤەل ئیرانێ .ل
ساال ( )1988ب ئەگەرێ لێدانا ترومبێلێ ل ئیران شنو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م /
کارگێرێ رێکخراوێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1958
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە401 :

سادق عەزیز یون ،فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621371012904
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ژ دایک بوویێ ( )1928یەخەلکێ گوندێ (بێتکار) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە.
لساال  1958دبیتەئێک ژ رێکخستێت پارتی دیموکراتی کوردستان بەشداری د
شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1961و دبیتەپ.م دگەل بارزانیێ نەمر و
بەشداری د چەندین چەلنگیادا کریەل دەڤەرێن  //گەلیێ زاخو و پێشابیر و
چیایێ سپی و هزار جوتی و سەرێ ئاکرێ و سەرێ زاوا و مێرگەسورێ و
سەرتیزی و زوزکی و سەرێ بریفکا و چار چەل و کیلیا و گەلەک دەڤەرێن دی
و بەردەوام بویەتاکو ساال  1975ێ لساال  1976رێکخراوەک پێک ئینایەبناڤێ
رێکخراوا رزگاری و دبیتەئەندامێ رێکخراوێ بەشداری د شورەشا گوالنێدا
کریەلساال ( )1988-1986و ل ئەنفالێن رەش ئاوارەی تورکیا دبیت و ل
ئوردیگایێ موشێ ئاکنجی دبیت لساال  1992لدویف ئەمرێ پارتی
ڤەدگەریتەکوردستانێ ب خێزانڤەو ژبەر بێچارەی و ناڤ سالڤەچونێ
دهێتەوەرگرتن وەک خانەنشین سەرب کومیتا دهوک ڤە
ل ساال ( )1993ب ئەگەرێ راوستاندنا دلی ل دهوکێ 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=2538
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە402 :

ساڵح ئیلخان بایەزید ئیبراهی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621402012906
ژ دایک بوویێ ( )1923یەخەلکێ گوندێ (بیک داودا) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961دگەل سید ساڵح
و لساال  1976بدەستێ رژێما بەعسیا هاتیەگرتن د زیندانێت کانی ماسێ و زاخو ودهوک ومیسل و
کەرکوک و بێ رەحمانەئەشکەنجەدایەژ بەر خەبات ودلسوزیا کوردایەتیێ و دەمێ دئێتەبەردان
دووبارەبەرەف چەپەرێ خەباتێ تێت و بەردەوامیێ ب پێشمەرگاتیێ ددەت و ل ئەنفالێن رەش ساال
 1988بەر هەوایێ چەکێ کیمیاوی دکەڤیت و لەشێ وی دهێتەهنکافتن و مشەختی تورکیا و ئیرانێ
دبیت و لدەستپێکا سەرهلدانا بوهارا ساال  1991بچەکێ پێشمەرگاتیێ بەرەف ئاخا وەالتی دهێت و
درێژیێ ب خەباتێ ددەت
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ل ساال ()1995ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی و بلند بونا خوینێ 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=2540
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە403 :

ساڵح تەمەر باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012008
ژ دایک بوویێ ( )1928یە .خەلکێ گوندێ (بێبو) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
هەر ل دەسپێکا دامەزراندنا پارتى پەیوەندى ب پارتى هیوا کریەو پاشى ل ساال  1953شەرەفا
ئەندامەتیێ وەرگرتیە .بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1962-1961ێ دگەل عەتم
نێروەى و د چەندین چەلەنگیا دا پشکدار بویەمینا شەرێ  :دووتازا خراب ،شەرێ دەڤەرا بەروارى ژوریا،
شەرێ گەلیێ مزیرکا ،سەرێ ئامێدیێ و کانى ماال و کانێ و شەرێ دەڤەرا دوسکى ژووریا و شەرێ
سەرێ مرێبا و هەر دڤى شەرى دا توشى نەخوشیێ دبیت .
ل ساال ( )1962ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل گوندێ بێبو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1685
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە404 :

ساڵح حاجی عەلۆ نیعمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621531512907
ژ دایک بوویێ ( )1954یەخەلکێ گوندێ (ناڤشکێ) یەسەرب ناحیا
(مانکشکێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1974دگەل عیسێ
سوار و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئیرانێ بوویە.
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ()1990-1976دگەل محەمەد
حەسەن باجلوری وبەردەوام دبیت تاساال .1991
بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل
لقی1وبەردەوام دبیت وەک پ.م ل بارەگایێ لقی 1تاکو ساال 1997
ل ساال ( )1997ب ئەگەری راوەستانا دلی 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=2541
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە405 :

ساڵح حەجی عەلی حەجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212547735
ژ دایک بوویێ ( )1954یە
خەلکێ گوندێ (کەمەکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988وەک رێکخستی دگەل شانا سەرەکی یا رەسوڵ
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محەمەد عەلی
ل ساال ( )1988ل کورێن کاڤانا ب ئەگەرێ پەقینا باتریەکا سیارێ یا تی ئێن تی کری 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=2162
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە406 :

ساڵح دیوالی سڵێمان تەمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212246970
ژ دایک بوویێ ( )1949یە
خەلکێ گوندێ (نێروا سیتوی) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1969دگەل عەریف یاسین هێزا 57
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1985-1978دگەل لیژنا ناوچا گوالن
ل ساال ( )1985ل چەمێ جی ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2160
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە407 :

ساڵح سەنعان عەبدولعەزیز زوبێر
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092117121034
ژ دایک بوویێ ( )1922یە
خەلکێ گوندێ (چیێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1963دگەل سەلیم ئەحمەد چیێ سەرب بارەگایێ
بارزانیێ نەمر ڤەو ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
ل ساال ( )1977ب ئەگەرێ نەخوشیا گولجیسکا ل ئیرانێ اصفهان دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
جەنازێ وی ل مشهد ئیران هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2156
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە408 :

ساڵح شێخ عومەر تەتەر ئیبراهی،
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092119061021
ژ دایک بوویێ ( )1951یە
خەلکێ گوندێ (دێرکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1982-1981دگەل محەمەد صارکی سەرب رێکخراوا
شەهید ویسی بانی ڤە
ل ساال ( )1982کەتیەد خابیری دا و خەندەقییەو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل گوندێ
پاصێ هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2157
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە409 :

ساڵح عەبدوڵاڵ رەجەب
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082120094799
ژ دایک بوویێ ( )1904یە .
خەلکێ گوندێ (دزگەه) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
ل ساال ( )1958پشتی مال مستەفا بارزانی ل سوفیتێ زڤریە کوردستانێ شەهیدێ ناڤبری ئێکەمین
چاڤپێکەفتن دگەلدا کریە و بویە ئێک ژ رێکخستنێت پارتی دیموکراتی کوردستان .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل بارزانیێ نەمر و رولەکێ باش هەبویە
دناڤ شورەشێ دا و ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ بویە .
ل ساال ( )1976ل ئوردیگایێ جەهروم ئیرانێ ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن
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=2111
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە410 :

ساڵح عەبدوڵاڵ میرخان سیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621545212908
ژ دایک بوویێ ( )1910یەخەلکێ گوندێ (بێزنورێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961وەک سەر لق
دگەل سەبری نێروەی هێزا مەرین بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال
( )1988-1976و ل ئەنفالێن رەش ئاوارەی تورکیا بویەو پاشان چوینەئیرانێ
ل ساال ( )1997ل ئوردیگایێ زێوەب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران
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=2542
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە411 :

ساڵح یوسف تەها عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621571612910
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ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (سێمێلێ) یەسەرب قەزا
(سێمێلێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1961ل دەڤەرا پیرسی تاکو
ساال  1975بەردەوام بویەو پشتی نەکسێ ئاوارەی ئیرانێ بویەو ل ساال
 1976هاتیەڤەگوهاستن بو شارێ کاشان وەک ئەندامێ رێکخراوا کاشان و
پاشی تێتەڤەگوهاستن بو ئەندامەتیا لیژنا نەغەدەو پاشی دبیتەبەرپرسەکێ
لەشکەری دناڤ هێزا ئاوارەدا بەشداری د سەرهلدانا بیروزا ساال ( )1991دا
کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل هێزا ئاوارەل دەڤەرا سڵێمانیێ و ل ساال 1993
دزڤریتەکوردستانێ
ل ساال ( )2004ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل دهوکێ 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=2544
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە412 :

سدقی سەبری حامد کەری،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721350212939
ژ دایک بوویێ ( )1949یەخەلکێ گوندێ (کاروک) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1967دگەل بەتالیونا
محەمەد تاهر نێروەیی سەرب هێزا ئامێدیێ ڤەو ل نەکسا  1975ئاوارەی
ترکیا و ئیرانێ بوویە.
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ()1999-1976دگەل سەبری
نێروەیی و لساال  1999زڤریەکوردستانێ و دبیتەپ.م دگەل لیوا  34سەرب
فەرماندەیا دهوک ڤەوبەردەوام دبیت تاکو ساال .2004
ل ساال ()2004ب ئەگەرێ نەخوشیا میالکا رەش ل نەخوشخانا ئازادی ل
دهوکێ دچیتە بەر دلوڤانیا خودێ مەزن 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=2546
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە413 :

سدیق ئەحمەد سیسەن تەیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122717255720061
ژ دایک بوویێ ( )1947یە .
خەلکێ گوندێ (مەجلمەختێ) یە سەرب ناحیا (مانگێشک)ڤە .
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1970-1961ێ دگەل بەتالیونا یوسف على سپیندارى
سەرب هێزا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1970ل گوندێ مەجلمەختێ ب قەزا و قەدەر 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=1684
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە414 :

سدیق بەخشی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721371512940
ژ دایک بوویێ ( )1924یەخەلکێ گوندێ (حەسەن بکر) یەسەرب قەزا
(مێرگەسور) ڤە.
لساال ( )1943پشکداری د شورەشا بارزانا دا کریەلساال ( )1947پشکداری د
کومارا مهاباد دا کریەو دگەل بارزانیێ نەمر چویەئێکەتیا سوفیت بەشداری د
شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا حسو میرخان و
پشتی نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویەل ساال ( )1996هاتیەخەالت
کرن ژ الیێ جەنابێ سەروک بارزانی ب میدالیا بارزانی بهەلکەفتا یومبیال
زێرینا پارتی
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل باژێرێ دهوکێ
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=2547
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە415 :

سدیق حسێن نوعمان ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721392412941
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ژ دایک بوویێ ( )1917یەخەلکێ گوندێ (ئامێدیێ) یەسەرب ناحیا (ئامێدیێ)
ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا
ئامێدیێ ئێک ژ پەککەفتیێن شورەشێ بویەل ساال ( )1992ب ئەگەرێ جەلتا
دەماغی ل دهوکێ 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=2549
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە416 :

سدیق زوبێر عەلی حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012009
ژ دایک بوویێ ( )1928یە .خەلکێ گوندێ (بێبو) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
هەر ل دەسپێکا دامەزراندنا پارتى پەیوەندى ب پارتى هیوا کریەو پاشى ل ساال  1953شەرەفا
ئەندامەتیێ وەرگرتیە .بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1962-1961ێ دگەل عەتم
نێروەى و د چەندین چەلەنگیا دا پشکدار بویەمینا شەرێ  :دووتازا خراب ،شەرێ دەڤەرا بەروارى ژوریا،
شەرێ گەلیێ مزیرکا ،سەرێ ئامێدیێ و کانى ماال و کانێ و شەرێ دەڤەرا دوسکى ژووریا و شەرێ
سەرێ مرێبا و هەر دڤى شەرى دا توشى نەخوشیێ دبیت .
ل ساال ( )1962ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل گوندێ بێبو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1687
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە417 :

سڵێمان مەەمەد ئەمین سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012002
ژ دایک بوویێ ( )1946یە .خەلکێ گوندێ (هەسنەکا) یەسەرب ناحیا (ئەتروشێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1969-1967ێ دگەل سریا على عبوى سەرب هێزا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1969ل گوندێ ئالوکا د کەڤیتەدئاڤێ دا و دخەندقیت و دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1664
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە418 :

سڵێمان مەەمەد رەشید تەیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203314249
ژ دایک بوویێ ( )1921یە
خەلکێ گوندێ (مەجلمەختێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل عەلی خەلیل و ل نەکسا ساال ()1975
دەربەدەرێ ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1985دگەل هێزا ئاوارە
ل ساال ( )1990ل ئوردیگایێ زێوەـ ئیران ب ئەگەرێ راوستانا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2180
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە419 :

سەعدون مەەمەد نیعمەت یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911992
ژ دایک بوویێ ( )1921یە .خەلکێ گوندێ (بەندا) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1974-1968ێ دگەل عەریف سلێمان سەرب هێزا دهوک ڤە .
ل ساال ( )1974ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل دەڤەرا گاللەدهێتەرەوانەکرن بو گوندێ بەندا و پاشى
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1639
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە420 :

سەعدوڵاڵ سادق مەەمەد حەم
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http://www.kurdipedia.org/?q=201012061511569885
ژ دایک بوویێ ( )1928یە .
خەلکێ گوندێ (شیڤێ) 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 بویە .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1986-1976دگەل سەبری نێروەی .
ل ساال ( )1986ل باژێرێ ئەسفەهان ئیران ژ ئەگەرێ نەخوشیا دلی دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2090
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە421 :

سەفر عەبدولقادر سەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120615095012417
ژ دایک بوویێ ( )1897یە .
خەلکێ گوندێ (چێی) یە سەرب ناحیا (دێرەلوک)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961ێ دگەل هێزا بارزان سەلیم ئەحمەد چێی و
ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1988-1976دگەل سەلیم ئەحمەد چێی .
ل ساال ( )1988ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2087
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە422 :

سەلمان سەعید عەلی سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201012091719352478
ژ دایک بوویێ ( )1930یە
خەلکێ گوندێ (بێزنورێ) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل بەتالیونا محەمەد تاهر نێروەی و ل
نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1989-1976دگەل سەبری نێروەی
ل ساال ( )1989ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل ئیرانێ ئورمیێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ
وی ل زێوە ئیران هاتیە ڤەشارتن
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2131
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە423 :

سەلی ،حاجی یوسف حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082009399838
ژ دایک بوویێ ( )1944یە .
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خەلکێ گوندێ (سیارێ) یە سەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل حاجی میرخان دولەمەری و ل نەکسا
ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
ل ساال ( )1976ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2099
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە424 :

سەلی ،عیسا یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082010539837
ژ دایک بوویێ ( )1911یە .
خەلکێ گوندێ (پێندرو) یە سەرب ناحیا (مێرگەسور)ڤە .
بەشداری د کومارا مهابادا کریە دگەل بارزانیێ نەمر و لساال ( )1947دگەل مەسیرا بارزانی دچیتە
سوفیتێ .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل مال مستەفا بارزانی و ل نەکسا ساال
( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1986-1976دگەل هێزا بارزان .
ل ساال ( )1986ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ تەهران دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن 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=2100
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە425 :

سەلی ،عەبدوڵاڵ یوسف کەکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092033531831
ژ دایک بوویێ ( )1915یە
خەلکێ گوندێ (سەرنێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل مستەفا نێروەی هێزا بالەک و ل نەکسا
ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
ل ساال ( )1976ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل ئیرانێ اصفهان دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2135
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە426 :

سەنعان رەشید خزر داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721445512943
ژ دایک بوویێ ( )1935یەخەلکێ گوندێ (هەلوە) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1963دگەل سەبری هەلوەی سەرب هێزا
ئامێدیێ ڤەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ دبیت و تاکو ساال  1996بەردەوام بویە
ل ساال ( )1996ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیران نەغەدەدچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2552
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە427 :

سەاڵحەدین شۆرۆ حاجی خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120614354510060
ژ دایک بوویێ ( )1939یە .
خەلکێ گوندێ (دزگەه) یە سەرب ناحیا (بیبو)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل مستەفا نێروەیی .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1988-1987دگەل شەعبان ماهر سەرب لیژنا ناوچا
گوالن ڤە .
ل ساال ( )1988ل بارەگایێ لقێ ( 1زێوە) توشی نوخوشیا قەرعا مەعیدەی دبیت و دچیتە بەردلوڤانیا
خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2078
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە428 :

شاکر مەەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011053009132060127
ل ساال  1954ل باژارێ ئاکرێ ژدایک بوویە .دەمێ قوتابی بوو ل چاالکیێن
قوتابخانا خوەدا وەک شانۆڤان ،موزیکژەن و سترانبێژ پشکداربوویە .یەکەم
کەسێ ئەو هاندای سترانا بێژیت ماموستایەکێ هونەری یێ عەرەب بووە
بناڤێ وەعد عەبدولهادی .ل ساال  1965یەکەم ستران ل ئاهەنگەکا
خاندنگەها خوە ل ئاکرێ گۆتیە .ل ساال  1969ب هاریکاریا موزیکژەن بێوار
دۆسکی یەکەمجار وەک سترانبیژ چۆیە سەر شانۆیێ ل ئاهەنگەکا سێ
هزار کەسی ل موسل و ستران گۆتینە .وەک پێشمەرگە پشکداری شۆرشا
ئەیلول و گواڵن کریە.
سەرچاوە :رووداو نێت
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
گۆرانیبێژ
جورێ کەس:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە429 :

شوکری مەەمەد حسێن ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209215304435
ژ دایک بوویێ ( )1951یە
خەلکێ گوندێ (ئورە) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1974دگەل شهید شەعبان غفار سەرب بەتالیونا
محەمەد عەلی بناڤی
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1989-1980دگەل ئەحمەد ئورەی رێکخراوا شەهید
(سادق عەبدوڵاڵ) سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤەو ل ئەنفالێن رەشێن ( )1988دەربەدەرێ تورکیا دبیت
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و ل کەمبا مێردینێ ئاکنجی دبیت
ل ساال ( )1989ل کەمپا مێردینێ دەمێ شەرەک پەیدا بوی دناڤبەرا گوندێ ئورەدا و وی بەرەڤانی دکر
دهێتە شەهید کرن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2172
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
ق .توندوتیژی
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە430 :

شوکور رەسوڵ حەم زەینەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082114509830
ژ دایک بوویێ ( )1922یە .
خەلکێ گوندێ (پێتڤە) یە سەرب ناحیا (بێبو)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە لساال ( )1975-1961دگەل مستەفا نێروەیی و ل نەکسا ساال
( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت .
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1988-1976دگەل هێزا ئاوارە .
ل ساال ( )1988ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل ئیرانێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2108
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە431 :

شێخ ئەحمەد شێخ تەها عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523041512393
ژ دایک بوویێ ( )1914یە .
خەلکێ گوندێ (گەلیێ رمانی) یە سەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1974-1962ێ دگەل حیتو بەلەتەی سەرب هێزا
شێخان .
ل ساال ( )1974ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل دەڤەرا شێخان دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2058
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە432 :

شێخ عوبەید عەبدوڵاڵ مەەمەد سەلی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523055312394
ژ دایک بوویێ ( )1900یە.
خەلکێ گوندێ (گەلیێ رمانی) یە سەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1968-1961ێ دگەل یوسف عەلی سپینداری سەرب
هێزا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1968ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل دەڤەرا شێخان دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2059
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە433 :

شەعبان حسێن ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523003912390
ژ دایک بوویێ ( )1914یە .
خەلکێ گوندێ (بێبوزیێ) یە سەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریە ل ساال ( )1966-1961ێ دگەل بەتالیونا ساڵح نەرموی سەرب
هێزا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1966ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل بێبوزیێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2054
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە434 :

عائد تاهر مستەفا سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012015
ژ دایک بوویێ ( )1951یە .خەلکێ گوندێ (زێوا شکان) یەسەرب ناحیا (نێروەو رێکان)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1972-1968ێ دگەل مال ئەحمەد دووتازاى دگەل هێزا ئامێدیێ .
ل ساال ( )1972ل گوندێ زێوەبدەستێ کەسەکى تێتەکوشتن ب (غەرەز شەخسى) و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1693
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە435 :

عادل مەەمەد ئەمین حاجى قاس،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012019
ژ دایک بوویێ ( )1940یە .خەلکێ گوندێ (زێوا شکان) یەسەرب ناحیا (نێروەورێکان)ڤە .ل ساال
( )1969د ئاڤێ دا خەندقیەو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1698
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

285

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە436 :

عادل مەەمەد حەسەن عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721553612947
ژ دایک بوویێ ( )1959یەخەلکێ گوندێ (خەنس) یەسەرب ناحیا (مرێبا) ڤە.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ()1988-1982پ.م دگەل عەلی
خەنسی ئەندامێ لیژنا ناوچا شێخان و ل ئەنفالێن رەش د کەڤیتەدەستی
دوژمنی و تیتەڤەگوهاستن بو ئوردیگایێ بەحرکێ تا ساال  1991بەشداری د
سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل وەک
زیرەڤان دگەل دکتور جەرجیس خەنسێ و بردەوام دبیت تا ساال .1992
ل ساال ()1992ب ئەگەری لێدانا کارەبێ 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=2559
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە437 :

عورفی مستەفا مەەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723042812975
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ژ دایک بوویێ ( )1953یەخەلکێ گوندێ (سینیا) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1967دگەل محەمەد
سینی وپشکداری د چەندین شەرا دا کریەمینا گەلیێ دهوکێ و چیایێ
مەتینی و پیرسی و گەوریا عومەر ئاغای و هندرینی و سەرتیزی و چەندین
شەرین دی و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئیرانی دبیت و ل باژێرێ اسفهان
ئاکنجی دبن و لدەست پێکا شورەشا گوالنێ دبیتەپ.م دگەل سەبری
نێروەی و پاشی دچیتەدگەل شکری نێروەی و ژبەر زیرەکی و مێرخاسیا
شەهیدی دبیتەئەندامێ رێکخراوا پەسار و پشکداری د داستانا دیرالول و
داستان خاکورکی و داستانا کانی ماسێ و فەوجا بێ بادی دا کریە
ل ساال ()1995ل ئیران – اسفهان هاتیەتیرور کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2592
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
تیرورکری
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە438 :

عوسمان مەەمەد عەلی حەسەن موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722554612972
ژ دایک بوویێ ( )1946یەخەلکێ گوندێ (هەدینەی) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ()1988-1982دگەل رێکخراوا
شەهید چولی ئەحمەد ئورەی سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤەو پشکداری د
داستانا کانی ماسێ وسوتکی دا کریەو گەلەک شەرین دی لدەڤەرێ دا
کریەو ل ئەنفالێن رەش ئاوارەی ترکیا بوویەو ل کەمپا مێردینێ ئاکنجی
بوویەتاکو ساال  1991دزڤریتەکوردستانێ و بەردەوام دبیت د گەل هێزا
سەعدوڵاڵ هدێنەی
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل نەخوشخانا ئازادی
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2589
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە439 :

عومەر ئاڤدەل عومەر گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723233312986
ژ دایک بوویێ ( )1925یەخەلکێ گوندێ (باتیفا) یەسەرب ناحیا (باتیفا) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا عەلی خەلیل و ل نەکسا ساال
 1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران 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=2607
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە440 :

عومەر عەبدوڵاڵ عومەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723243912987
ژ دایک بوویێ ( )1932یەخەلکێ گوندێ (بورجینی) یەسەرب ناحیا (زاویتە)
ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل سید
عبوش سەرب هێزا زاخو ڤەو ل ساال  1967ل گوندێ باڤیا لدەڤەرا سلێڤانەیا
ب ئەگەرێ توپ بارانکرنا دوژمنی هاتیەبریندار کرن و چاڤەکێ وی نەمایەو
دبیتە پەککەفتیێ شورەشێ و ل شورەشا گوالنێ ژ بەردەوام بویەلسەر
خەباتا خو لدەڤەرێن رزگار کری و ل ئەنفالێن رەش ساال  1988ئاوارەی تورکیا
دبیت و ل ئوردیگایێ مێردینێ ئاکنجی بویە
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل تاخێ مالتایێ دهوک
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=2608
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە441 :

عومەر عەلی تەها قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412163
ژ دایک بوویێ ( )1949یە .خەلکێ گوندێ (قومریێ) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1963-1961ێ دگەل على تەها قادر بەتالیونا ئەحمەد شانە .
ل ساال ( )1963ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل گوندێ قومریێ پشتى ژ ئەرکێ پێشمەرکاتیێ
زڤرى گیانێ خو ژ دەست دایەو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1847
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە442 :

عیسا سەعدی عوبێد سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723282912989
ژدایک بوویێ ( )1935یەخەلکێ گوندێ (زێوا شکان) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل محەمەد تاهر نێروەی سەرب هێزا
ئامێدیێ ڤەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویەبەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال
( )1988-1976دگەل عیسمەت سەبری نێروەی
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ 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=2612
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە443 :

عیسام ئەحمەد سەبری عەبدولقادر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723105112978
ژ دایک بوویێ ( )1956یەخەلکێ گوندێ (نیروەسیتو) یەسەرب ناحیا (بێبو)
ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1972دگەل حەمید بیری
و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئیرانێ بوویەپ.م دگەل سیفەدین دوسکی سەرب
زێرەڤانیا  1و بەردەوام بوویەتا ساال 1999
ل ساال ( )1999ب ئەگەرا وەرگەریانا ترومبێلێ لسەری بابلو 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=2595
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە444 :

عیسمەت عەبدولکەری ،مەەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723121712979
ژ دایک بوویێ ( )1955یەخەلکێ گوندێ (بریم زەال) یەسەرب ناحیا (ئامێدی) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1974رێکخستی بویەدگەل شەهید شەعبان
غفارلساال  1982هایتەگرتن بدەستێ رژێما بەعسیا و هاتیەحوکم کرن ل زیندانا ابو غریب و ل ساال
 1988ب لێبورینەکا گشتی هاتیەبەردان بەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو
پاشی دبیتەپ.م دگەل دگەل شەعبان قدشی سەرب لیوا تایبەتا دوو ڤەتاکو ساال  2004ێ بەردەوام
بویە
ل ساال ( )2004ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل باژێرێ ئامێدیێ 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=2596
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە445 :

عیماد ئەحمەد قاس ،مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723222212985
ژ دایک بوویێ ( )1954یەخەلکێ گوندێ (ئێکمالێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1974دگەل محەمەد حەسەن باجلوری هێزا
دهوک .و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیران مشهد 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=2605
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە446 :

عەبابکر حەسەن موسلی ،عەبدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020534928
ژ دایک بوویێ ( )1925یە
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خەلکێ گوندێ (چیێ) یەسەرب ناحیا (دێرەلوکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1971دگەل مزفر مراد سەرب بارەگایێ بارزانی ڤەو
ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
ل ساال ( )1977ل ئیران اصفهان ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن 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=2195
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە447 :

عەبدولجەلیل حەجی خەلیل شینۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722014412951
ژ دایک بوویێ ( )1925یەخەلکێ گوندێ (دزگەه) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا بالەک مستەفا نێروەی و پشتی
نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ دبیت
ل ساال ( )1993ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیران بستام 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=2565
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد

293

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە448 :

عەبدولخالق تەها عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722070612952
ژ دایک بوویێ ( )1961یەخەلکێ گوندێ (دهوکێ) یە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1984وەک کادر لبارەگایێ لقێ  1و ل ئەنفالێن
ساال  1988ئاوارەی ئیرانێ بویەبەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی
دبیتەکادر و بەرپرسێ بەشێ ئیدارا لقێ 1تاکو ساال  1998و پاشان بەرپرساتیا ئیدارا فەرماندەیا دهوک
وەرگرتیە
ل ساال ( )1998د ریدانەکا دلتەزین دا ل باژێرێ دهوکێ گیانێ خو ژ دەست ددەت و دگەهیتە کاروانێ
نەمرا
پلە :بەرپرسێ ئیدارا فەرماندەیا دهوک
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2566
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە449 :

عەبدولخالق حەسەن عەبدولکەری ،عەبدولخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012026
ژ دایک بوویێ ( )1922یە .خەلکێ گوندێ (شاوریکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1974-1961ێ سەرب هێزا دهوک ڤە .
ل ساال ( )1974ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ناحیا مانگێشکێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1705
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە450 :

عەبدولخالق سەلی ،مەەمەد عەلی ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114080012487
ژ دایک بوویێ ( )1965یە
خەلکێ گوندێ (بێرومانا) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1982دگەل رێکخراوا نهری سەرب لیژنا ناوچا
گوالن ڤە
ل ساال ( )1988ل دەستانا دێرەلوکێ بریندار بویەو ژ ئەگەرێ برینا وی یا دژوار ل ئیرانی
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل زێوەهاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2254
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە451 :

عەبدولخالق مەەمەد عومەر چولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722081612953
ژ دایک بوویێ ( )1951یەخەلکێ گوندێ (تروانشێ) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1969دگەل سەرب هێزا ئامێدیێ ڤەبەشداری د
شورەشا گوالنێ دا کریەلساال () 1988-1982
بەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م ئامر سری ل قاتعێ
بێگوڤا و ل ساال  1996هاتیەڤەگوهاستن بو لیوا  19و لساال  1999دگەل بەرپرسێ ل.ن .ئامێدیی
هاتیەڤەگوهاستن بو سوپایێ  14و ل ساال  2003هاتیەڤەگوهاستن بو هێزا  14بو یەفەرماندێ
بەتالیونا  3و بەردەوام بویەتاکو ساال 2005
ل ساال ( )2005بدەستێ تیرورستا ل دەڤەرا رەبیعەتێتە شەهیدکرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م  /ئامر بەتالیون
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2567
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
تیرورکری
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە452 :

عەبدولستار زەکی خالید یون،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722161612958
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ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (شێالزا) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە.
لساال  1958پەیوەندیێ ب رێزێن پارتی دکەت وەک رێکخستی بەشداری د
شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1969دگەل سید ساڵح و بەشداری
شەرێن بالوکا و و گەلیێ کورکی و بەردەوام بویەتاکو ساال 1975ێبەشداری د
شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1985وەک بەرپرسێ بەشێ
شەهیدا سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤەو ل ئەنفالێن رەش ئاوارەی تورکیا
دبیت بەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی
دبیتەئامر هێز تاکو ساال ( )1993و پاشان بویەئەندامێ بەشێ شەهیدا
سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤەتاکو ساال ( )1995و ژبەر زەحمەت و خەباتا وی
یا درێژ دبیتە کادرێ فەخری سەرب (ن.ر .قەدشێ) ڤە
ل ساال () 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=2572
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە453 :

عەبدولسەالم حەمدی عەبدولعەزیز حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203913188
ژ دایک بوویێ ( )1943یە
خەلکێ گوندێ (گەربەراسکێ) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1974-1961ێ جێگرێ ئامر بەتالیون دگەل عەلی خەلیل
سەرب هێزا دهوک ڤە
ل ساال ( )1974د ئەرکێ خو یێ پێشمەرگاتیێ دا توشی نەخوشیەکا دژوار دبیت و ل نەخوشخانا
سەرسنکێ 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=2185
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە454 :

عەبدولسەالم عەبدولعەزیز حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113433612472
ژ دایک بوویێ ( )1961یە
خەلکێ گوندێ (شێخ مەما) یەسەرب ناحیا (سەرسنکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1989-1980دگەل لق 8ل ئیرانێ
ل ساال ( )1989ب ئەگەرێ نەخوشیا پەنجەشێرێ کو ب ئەگەرێ برینداریێ پەیدا بویەل باژێرێ تەبرێز
ل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2239
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە455 :

عەبدولعەزیز حەجی حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210204124156
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ژ دایک بوویێ ( )1937یە
خەلکێ گوندێ (ئەتروشێ) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1973-1965ێ دگەل عەلی خەلیل ل ساال ( )1973ل
بارەگایێ بارزانیێ نەمر بدەستێ خویندارا 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=2187
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
ق .توندوتیژی
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە456 :

عەبدولعەزیز سلۆ ئەحمەد سلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722324312959
ژ دایک بوویێ ( )1949یەخەلکێ گوندێ (شەرنخ) یەسەرب کوردستانا تورکیا
ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1963دگەل بەتالیونا
ئێک سەرب هێزا دهوک ڤەبەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال
( )1988-1978دگەل مال یوسف گەودا بەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا
ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل هێزا مال یوسف گەودا سەرب
لیژنا ناوچا دهوکێ ڤە
ل ساال ( )1992ب ئەگەرێ وەرگەریا تورمبێلێ ل ناڤبەرا دهوک سێمێل 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=2574
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە457 :

عەبدولعەزیز عومەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722382212961
ژ دایک بوویێ ( )1949یەخەلکێ گوندێ (قمریی) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961سەرب هێزا ئەسعد خوشەڤی ڤەو ل
نەکسا  1975ئاوارەی ئیران بوویەو ل باژیرێ تەهران ئاکنجی دبیت و پاشی دبیتەپ.م دگەل هێزا
ئاوارەو بەردەوام دبیت تا 1998
ل ساال ()1998ل باژێرێ تەهران ل ئیرانێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2576
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە458 :

عەبدولغەفار مەعروف سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020562818
ژ دایک بوویێ ( )1936یە
خەلکێ گوندێ (کورێمێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1967دگەل عەریف سلێمان سەرب هێزا هەلگور
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ڤەو پشکداری د چەندین چەلنگیدا کریەمینا شەرێ گەوریا عەمر ئاغای و گەوریا پیشەی و چیایێ
سەرتیزی و گەلەکێن دی
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981-1976وەک رێکخستی دگەل لیژنا ناوچا دهوک ڤە
ل ساال ( )1981ل گوندێ کورێمێ ب قەزا و قەدەر هاتیە شەهید کرن و جەنازێ وی ل گوندێ کورێمێ
هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2199
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
ق .توندوتیژی
جورێ کەس:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە459 :

عەبدولقادر تەها مەزهر تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722402612962
ژ دایک بوویێ ( )1944یەخەلکێ گوندێ (مایی) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1971دگەل هێزا رزگاری لدەڤەرا سڵێمانیێ و
بشتی نەکسا  1975دەربەدەر دبیت و ل وەالتێ نەمسا ئاکنجی دبیت و دبیتەئەندامێ رێکخراوا
نەمسا یا پارتی دیموکراتی کوردستان وپاشی دجیتەناف رێزین پاراستنێ
ل ساال ( )2003ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل وەالتێ نەمسا 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=2578
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان

301

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە460 :

عەبدولقادر ساڵح عەبدوڵاڵ سەلی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811963
ژ دایک بوویێ ( )1947یە .خەلکێ گوندێ (سیارێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1974-1964ێ دگەل سادق سوڵتان سیارى سەرب هێزا شێخان
ڤە .
ل ساال ( )1974ب ئەگەرێ قەزا و قەدەر تێتە شەهید کرن بدەستێ برایێ خو و دچیتە بەردلوڤانیا
خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1595
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە461 :

عەبدولواحد خورشید ئەحمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113195612457
ژ دایک بوویێ ( )1972یە
خەلکێ گوندێ (نسرا) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1987دگەل رێکخراوا بارزان یا ابو علو بانی سەرب
لیژنا ناوچا شێخان ڤە
ل ساال ( )1988ب ئەگەرێ قولپینا تەرکتورا وی ل گوندێ نسرا دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
جەنازێ وی ل گوندێ 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=2224
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە462 :

عەبدولڕەحمان حەمدی حەسەن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114022412484
ژ دایک بوویێ ( )1954یە
خەلکێ گوندێ (سکێرێ) یە سەرب ناحیا (دێرەلوک)ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریە لساال ( )1978-1976وەک رێکخستی یێ نهێنی دگەل گاهر
هروری سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤە
ل ساال ( )1978ب ئەگەرێ پەقینا مینەکێ ل بەغدا تێتە شەهید کرن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە  :پ.م  /رێکخستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2251
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
قوربانیی مین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە463 :

عەبدولڕەحمان خالید عەبدولڕەحمان مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722122212955
ژ دایک بوویێ ( )1929یەخەلکێ گوندێ (دێریشکێ) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1964دگەل هێزا ئامێدیێ بەشداری د سەرهلدانا
بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل هکار موحسین ئامێدیێ سەرب لیوا تایبەتا
دوو ڤەتاکو ساال  1998ێ بەردەوام بویەلسەر کارێ خو
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل دهوکێ 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=2569
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە464 :

عەبدولڕەحمان سەعید خالد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811956
ژ دایک بوویێ ( )1932یە .خەلکێ گوندێ (بامەرنێ) یەسەرب ناحیا (بامەرنێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1964-1961ێ دگەل حەسەن مراد بامەرنى .
ل ساال ( )1964ب ئەگەرێ بریسیێ ل گوندێ بامەرنێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1579
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە465 :

عەبدولڕەحمان عەلی حسێن عومەر  -عەبدولڕەحمان بناڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722133312956
ژ دایک بوویێ ( )1921یەخەلکێ گوندێ (بناڤی) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل بارزانیێ نەمر و ل نەکسا ساال 1975
ئاوارەی ئیرانێ بویەو ل ساال  1991زڤریەکوردستانێ
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک 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=2570
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە466 :

عەبدولڕەحمان مەەمەد حەمە تەمەرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113593512482
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ژ دایک بوویێ ( )1942یە
خەلکێ گوندێ (شڤێ) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1973دگەل محەمەد تاهر نێروەی سەرب هێزا
ئامێدیێ ڤەو ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
ل ساال ( )1990ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2249
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە467 :

عەبدولڕەحمان مەال دەروێش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722144412957
ژ دایک بوویێ ( )1930یەخەلکێ گوندێ (ئەرەدنا) یەسەرب ناحیا (بامەرنێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا ئەسعەد خوشڤی و ل نەکسا
ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ دبیت و بەردەوام ددەتەخەباتا خو ل شورەشا گوالنێ تاکو ساال  1991ێ
بەردەوام بویە
ل ساال ( )1991ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیران راژان 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=2571
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە468 :

عەبدولکەری ،مەەمەد عەبدولڕەحمان مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020584915
ژ دایک بوویێ ( )1949یە
خەلکێ گوندێ (کێستە) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1967دگەل سەلیم ئەسعەد هێزا ئامێدیێ.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1982-1980دگەل لیژنا ناوچا ئامێدیێ.
ل ساال ( )1982ب ئەگەرێ رەمیا بەفرێ لگەلیێ کارەیێگیانێ خو ژ دەست دایەو دچیتەبەردلوڤانیا
خودێ و جەنازێ وی ل گوندێ کارەتێشتەڤەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2201
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە469 :

عەبدوڵاڵ ئەحمەد حسێن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120301312508
ژ دایک بوویێ ( )1930یە
خەلکێ گوندێ (سیارێ) یەسەرب ناحیا (چەمانکێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1963دگەل هێزا شێخان یا حسو میرخان و ل
نەکسا ساال  1975ئاوەرەی ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1979-1976دگەل هێزا ئاوارە
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ل ساال ( )1979ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2278
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە470 :

عەبدوڵاڵ ئەحمەد حەسەن رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722424012963
ژ دایک بوویێ ( )1947یەخەلکێ گوندێ (کیلکا) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1970دگەل ئەحمەد
شانەسەرب هێزا ئامێدیێڤەبەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال
( )1988-1986دگەل رێکخراوا تیلی حەجی بناڤی سەرب لیژنا ناوچا ئامێدیێ
ڤەو ل ئەنفالێن رەش ئلوارەی تورکیا بویەبەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا
ساال ( )1991دا کریەو پاشی دبیتەپ.م دگەل فوجا سێ سەرب لیوا 34
ڤەتاکو ساال  1997بەردەوام بویە
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ
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=2580
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە471 :

عەبدوڵاڵ تابور تەها یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722440312964
ژ دایک بوویێ ( )1934یەخەلکێ گوندێ (گەلناسکێ) یەسەرب ناحیا
(مانگێشکێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل عەلی
خەلیل سەرب هێزا دهوک ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ()1984-1976وەک رێکخستی و
لساال  1984یێ هاتیەگرتن بدەستێ بەعسیا و هاتیەحکومکرن ب هەتا هەتا
یی بەلی ب لێبورینا گشتی ل ساال  1988هاتیەبەردان بەشداری د
سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریە و پاشی دبیتەپ.م و شوفێر ل
پرسگەها پەیوەندێن لقی 1
ل ساال ()1995ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران 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=2581
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە472 :

عەبدوڵاڵ تەیب یاسین حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722502212967
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ژ دایک بوویێ ( )1955یەخەلکێ گوندێ (باتیفا سەیدا) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1981دگەل رێکخراوا
شەهید خزر مەحمود سەرب لێژنا ناوچا ئامێدیێ ڤەو پشکداریێ د چەندین
ێ دەڤەرا بەرواری باال دا دکەت مینا توب نارانکرنا فەوجا
چاالکیا ل سنور ِ
سوتکی بو چەند جارا و دانانا بیسەکێ ل دەشتا خیرانێ نێزیک گوندێ
ئەلکیشکێ و لێدانا رەبێین لەشکرێ بەرسینگرتنا هێرشین لەشکری بو سەر
گوندێن دەڤەرێ دشەرەکیدا ل گوندێ چەمیکو ب گرانی بریندار دبیت و ژ
ئەنجامێ برینداریێ پەککەفتی دبیت و ل ئەنفالێن رەش ل ساال 1988
دەربەدەری تورکیا دبیت و ل ئەردیگایێ دیار بەکر ئاکنجی دبیت و لساال 1994
ب خێزان ڤەد زڤریتەکوردستانێ و دبیتەپ.م لسنورێ نڤێسینگەها کانی
ماسێ سەرب لیژنا ناوچا خوبات ڤەو پاشی تێتەڤەگوهاستن بو زێرەڤانیا
نافخوییا ئیک کەرتێ دهوک و لساال  1999توشی نەخوشیا پەنجەشێرێ
دبیت و برەزەمەندیا حزبی چویەژ دەرڤەی وەالتی ب مەرەما چارەسەریێ.
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ نەخوشیا پەنجەشێرێ ل وەالتێ فرەنسا
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=2584
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە473 :

عەبدوڵاڵ حەسەن ئیبراهی ،سەیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113255712463
ژ دایک بوویێ ( )1930یە
خەلکێ گوندێ (ئەلهێ) یەسەرب ناحیا (بیبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل محەمەد تاهر نێروەی سەرب هێزا
ئامێدیێ ڤەو ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1984-1976دگەل سەبری نێروەی.
ل ساال ( )1984ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2230
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە474 :

عەبدوڵاڵ حەسەن مەەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722462212965
ژ دایک بوویێ ( )1930یەخەلکێ گوندێ (بێدوهی) یەسەرب ناحیا (کانی
ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1967دگەل محەمەد
عەلی بناڤی سەرب هێزا ئامێدیێ ڤەو پشتی نەکسا ساال  1975ئاوارەی
ئیرانێ بوویە
ل ساال ()2000ب ئەگەرێ نەخوشیا پەنجەشێرێ ل ئیران 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=2582
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە475 :

عەبدوڵاڵ رەشید عەبدوڵاڵ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722483912966
ژ دایک بوویێ ( )1960یەخەلکێ گوندێ (بادێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ()1988-1981کادر سەرب لقی1
بەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریە و پاشی دبیتەکادر
و بەرپرسێ نڤیسینکەها بەرپرسێ لقی1و بەردەوام دبیت تا ساال .2002
ل ساال ( )2002ب ئەگەرێ جەلتا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م /کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2583
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە476 :

عەبدوڵاڵ عوسمان عەبدوڵاڵ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112038
ژ دایک بوویێ ( )1952یە .خەلکێ گوندێ (ئێکماال بەرواریا) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە.
بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1968-1966ێ دگەل محەمەد عەبدوڵاڵ بناڤى سەرب
هێزا ئامێدیێ ڤە .
ل ساال ( )1968توشى نەخوشیەکا گران بویەو ل نەخوشخانا قومریێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن 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=1718
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە477 :

عەبدوڵاڵ عەبدوڵاڵ موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722004112950
ژ دایک بوویێ ( )1942یەخەلکێ گوندێ (سەرنێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961دگەل محەمەد تاهر نێروەیی ول نەکسا
 1975ئاوارەی ئیرانێ بوویە
ل ساال ( )1996ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل ئیران – ئورمیێ 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=2564
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە478 :

عەبدوڵاڵ فەقێ عەبدوڵاڵ مولەی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113220112459
ژ دایک بوویێ ( )1915یە
خەلکێ گوندێ (چێی) یەسەرب ناحیا (دێرەلوک)ڤە
پشکداری د شورەشا بارزان دا کریەبەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل
مراد شێخو زێرەڤانیا بارەگایێ بارزانیێ نەمر
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1976دگەل رێکخراوا شەهید مراد چیێ سەرب
لیژنا ناوچا گوالن ڤەو ل ئەنفالێن رەش دەربەدەرێ ئیرانێ دبیت
ل ساال ( )1988ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ چویەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل
ئوردیگایێ زێوەـ ئیران هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2226
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە479 :

عەبدوڵاڵ مەەمەد حسێن عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722515312968
ژ دایک بوویێ ( )1925یەخەلکێ گوندێ (سیدانێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961هێزا ئەسعەد خوشفی بەشداری د
شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ()1988-1984دگەل سەلیم ئەسعەد خوشەفی و ل ئەنفالین رەش
ئاوارەی ئیرانێ دبیت و دبیتەزێرەڤان لسەر گورێ بارزانیێ نەمر ل زێوەتاکو ساال .1993
ل ساال ()1994ب ئەگەرێ نەخوشیا دلی ل ئیران – زێوەدچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2585
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە480 :

عەبدوڵاڵ کەرەم شاهین موڕاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113210212458
ژ دایک بوویێ ( )1943یە
خەلکێ گوندێ (سپێر) یەسەرب ناحیا (بێو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1963دگەل مستەفا نێروەی بەتالیونا دوو و
پشکداری دگەلک شەرا دا کریەمینا  :شەرێ سەفینی و دەڤەرا بالەکاتی و گورەزی و گەوریا عەمەر
ئاغای و شەرێ سەرتیزی و چەندین شەرێن دی.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1987وەک ئەندامێ ئێکەتیا زانایێن ئیسالمی و
مەالیێ گوندێ سپێر بویە
ل ساال ( )1988ب ئەگەرێ نەخوشیا قەرحا مەعیدەی ل گوندێ سپێر دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2225
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە481 :
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عەبدی ئیسماعیل عەبدولرەحی،
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722535912970
ژ دایک بوویێ ( )1937یەخەلکێ گوندێ (شاوریکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1964دگەل سادق گەلناسکی سەرب هێزا دهوک ڤەو
ل ساال  1970دبیتەزێرەڤانێ سنوری ل فەوجا مەمانێ تاکو ساال  1975ێ
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1986دگەل سادق گەلناسکی رێکخراوا برادوست
سەرب لیژنا ناوچا دهوک ڤەو ل ئەنفالێن رەش هاتیەگرتن بدەستێ رژێما بەعسیا و هاتیەڤەگوهاستن
بو ئوردیگایێ ب خورتی چێکری (بەحرکێ) بەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال ( )1991دا کریەو
پاشی دبیتەپ.م دگەل هێزا  3سادق گەلناسکی سەرب لەشکەرێ  2ڤەتاکو ساال  1993بەردەوام
بویە
ل ساال ( )1993ب ئەگەرێ نەخوشیا پەنچەشێرێ 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=2587
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە482 :

عەبدی باپیر عەبدولعەزیز فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722544712971
ژ دایک بوویێ ( )1930یەخەلکێ گوندێ (گرکا) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ()1975-1961ئامر فسیل دگەل هێزا ئامێدیێ ئەحمەد
شانەی و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئیرانێبوویەو ل باژێرێ رەشت ئاکنجی بوویەتا کو ساال 2003
مایەلوێرێ.
ل ساال ( )2003ب ئەگەرێ نەخوشیەکێ ل ئیرانی 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=2588
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە483 :

عەزیز خالید حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113155612454
ژ دایک بوویێ ( )1925یە
خەلکێ گوندێ (زێوا شکان) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1974-1961دگەل محەمەد تاهر نیروەیی .د شەرەکی دا
ل گەوریا عەمەر ئاغایی ب گرانی بریندار دبیت.
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1986دگەل عیسمەت سەبری
ل ساال ( )1988لگوندێ زیوەشکان چویەبەر دلوڤانیا خودی
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2220
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە484 :

عەزیز مەەمەد تەمەر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723075912976
ژ دایک بوویێ ( )1939یەخەلکێ گوندێ (ئەلەهێ) یە سەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل سەبری
نیروەیێ ول نەکسا  1975ئاوارەی ئیرانێ بوویەوبەردەوامی ب شورەشا
گوالنێ دایەدگەل عیسمەت نێروەی تاکو ساال.1996
ل ساال ()1996ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ 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=2593
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە485 :

عەلی ئیبراهی ،حاجى فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112060
ژ دایک بوویێ ( )1930یە .خەلکێ گوندێ (سینا) یەسەرب ناحیا (فەیدیێ)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1970-1961ێ دگەل نجم حسین سینى بەتالیونا شکر عبدال سەرب هێزا
شێخان ڤەل ساال ( )1970توشى نەخوشیەکا گران دبیت و ب مەرەما چارەسەریێ رەوانەى ئیرانێ
دکەن لێ برێڤەل گوندێ رەبەتکێ گیانێ خو ژ دەست ددەت و دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1741
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە486 :

عەلی ئەحمەد عوسمان قوتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112061
ژ دایک بوویێ ( )1942یە .خەلکێ گوندێ (تراونشى) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1974-1961ێ دگەل عمر حەسەن تروانشى .
ل ساال ( )1974ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل گوندێ تروانش دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1742
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە487 :

عەلی تەها قادر مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213064112551
ژ دایک بوویێ ( )1912یە
خەلکێ گوندێ (قومریێ) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ)ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل ئەحمەد شانەسەرب هێزا ئامێدیێ ڤەو
ل نەکسا ساال ( )1975دەربەدەرێ ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1986-1976دگەل ئەحمەد شانەی
ل ساال ( )1986ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل
جهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2306
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە488 :

عەلی حەجى سڵێمان حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112065
ژ دایک بوویێ ( )1920یە .خەلکێ گوندێ (بالەتە) یەسەرب ناحیا (ئەتروش)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1967-1961ێ دگەل ساڵح نەرموى سەرب هێزا شێخان ڤە .
ل ساال ( )1967ب ئەگەرێ پێڤەدانا مارى گیانێ خو ژدەست ددەت و دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن ل
گوندێ بالەتە .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1746
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە489 :
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عەلی حەسەن عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723150012981
ژ دایک بوویێ ( )1952یەخەلکێ گوندێ (خنس) یەسەرب ناحیا (ئەتروش) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1974دگەل هێزا شێخان و ل نەکسا ساال 1975
ئاوارەی ئیرانێ بویەبەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1980وەک ئەندامێ لیژانا
ناوچا شێخان و پشتی ئەنفالێن رەش ئاوارەی ئیرانێ بویەبەشداری د سەرهلدانا بوهارا پیروزا ساال
( )1991دا کریەو پاشی دبیتەئەندامێ نڤێسینگەها پەیوەندیێن پارتی ل سوریێ تاکو ساال  1999ێ
بەردەوامیێ بکارێ خو یێ بیروز ددەت
ل ساال ( )1999ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ
مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :ئەندامێ نڤێسینگەها پەیوەندێێت پارتی ل سوریێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2598
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە490 :

عەلی خەلیل خۆشەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012314562332973
لەساڵی  1926لەدەڤەری مزوری بااڵ لە دایکبووە ،بەشداری لە شۆرەشەکانی بارزان و کۆماری
کوردستان لە مەهاباد کردووە ،یەکێک بووە لەیاوەرانی سەرکردە مستەفا بارزانی بۆ یەکێتی سۆفیەتی
شۆرشی ئەیلولدا بەرپرسی هێزی دهوک بوو.
پێشوو ،لە
ِ
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە491 :

عەلی رەسوڵ ئیمام زاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723155412982
ژ دایک بوویێ ( )1927یەخەلکێ گوندێ (پێتڤە) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1961دگەل عەتم سەعدوڵاڵ
نێروەی و ل ساال  1963ل گەلیێ عەلی بەگ د شەرەکیدا دگەل دوژمنی
بدژواری بریندار بویەو وەک پەککەفتی شورەشێ هاتیەوەرگرتن
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل کومەلگەها دێرەلوکێ
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=2599
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە492 :

عەلی رەسوڵ عەلی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723172712983
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ژ دایک بوویێ ( )1926یەخەلکێ گوندێ (دزگە) یە سەرب قەزا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961سەر لق دگەل
عەلی شەعبان هێزا بێتواتەو بەشداری د شەرێن دووتازا خراب و سەر زێری
و سەرێ حەمێ و چیایێ مەتینی و بەروژێ گوندێ لومانا و سەرێ ئاکرێ و
شەرێ لوالنێ سۆفیا و جسرێ چامەی و سەروچاڤێ و سەرێ کاکوکێ و
کێوەرەش و کال و قاسم و هیبەت سوڵتان و ماواتا و دەربەندێ کومسبانێ و
قەرەداغ و گەلەک شەرێن دی و ل ساال 1969ل کەپکێ حمەئاغای ب توندی
بریندار دبیت و جاڤەکێ خو ژ دەست دەت و ژ دەست پیا ڤەسەقەت دبیت و
دبیتەپەککەفتیێ شورەشێ و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئیرانی دبیت
ل ساال ( )1996ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل کومەلگەها تەناهی
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=2600
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە493 :

عەلی سڵێمان عەلی میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723212912984
ژ دایک بوویێ ( )1924یەخەلکێ گوندێ (زێوا شکان) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل قادر تاهر عەبدوڵاڵ سەرب هێزا
ئامێدیێ ڤەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ دبیت و بەردەوامیێ ب شورەشا گوالنێ ژی دکەت
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل ئیران زێوەدچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە
کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2601
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە494 :

عەلی سڵێمان وەیسی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082316083354
ژ دایک بوویێ ( )1949یە .
خەلکێ گوندێ (ئورە) یە سەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1968دگەل حەسەن ئەحمەد عباس توڤی بەتالیونا 3
سەرب هێزا هەلگورد ڤە و پاشی دچیتە ناڤ رێزێن هێزا حەمرین وەک ئامر حەزیر و پشتی نەکسا
ساال  1975ژ گوندێ ئورە هاتیە ڤەگوهاستن بو گوندێ گەڤەرکێ و ل دەستپێکا شورەشا گوالنا
پێشکەفتن خواز دهێتە رێکخستن ژ الیێ عەلی عبیداللـە مائی ڤە تاکو ساال  1981و پاشی دبیتە
پ.م ل کوماتەی دبیتە زێرەڤانێ گرتیخانا لقێ 1تاکو ساال  1988و ل ئەنفالێن رەش ئاوارەی ترکیا بویە
و ل ئوردیگایێ گەڤەرێ ئاکنجی بویە و ل ساال  1991دگەل شەهید مال رەمەزان قومری دزڤرنە
کوردستانێ و پشتی سەرهلدانێ دبیتە زێرەڤان دگەل نێچیرڤان ئەحمەد ل بارەگایێ لقێ 1و
بەردەوام دبیت تاکو ساال . 1998
چەند چاالکیێن شەهیدی بەشداری تێدا کری ب درێژاهیا شورەشا :
هێرش برن بو سەر بنگەهێ سەد دوکان
هێرش برن بو سەر بنگەهێ دوژمنی ل دەڤەرا ئاکرێ 1973
قەال دزێ 1974
گەلیێ زەنتە و ئاکرێ 1974
داستانێ کانی ماسێ
داستانا دێرەلوک
فەوجا سوتکێ
مەتارێ بامەرنێ
داستانا فەوجا بێبادێ
شەرێن نافخو و رامالینا جەکدارێن  PKKل دەڤەرێ
ل ساال ( )1998ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل نەخوشخانا ئازادی ل دهوکێ دچیتە بەردلوڤانیا
خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2602
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە495 :

عەلی نەعمۆ غان ،گارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120823204312421
ژ دایک بوویێ ( )1929یە .
خەلکێ گوندێ (خانکێ) یە سەرب ناحیا (سێمێلێ) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریە لساال ( )1965دبیتە رێکخستی دگەل لیژنا ناوچا دهوک ڤە و
هەر دڤێ سالێ دا بدەستێ هندەک نەحەزا ل گوندێ خانکێ دهێتە بریندار کرن و ب ئەگەرێ وێ
برینێ دبیتە پەککەفتی پارتی و شورەشێ .
ل ساال ( )1997ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل کومەلگەها خانکێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و
دگەهیتە کاروانێ نەمرا .
پلە  :رێکخستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2604
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە496 :

عەونی رەشید عەزیز سەعدوڵاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723273212988
ژ دایک بوویێ ( )1936یەخەلکێ گوندێ (نێروە) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە.
بەشداری د شورەشا ئەیلولێ دا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا ئامێدیێ و ل نەکسا ساال 1975
ئاوارەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )2000ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل دهوکێ 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=2610
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە497 :

فکری شوکری عەبدوڵاڵ وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213243412562
ژ دایک بوویێ ( )1967یە
خەلکێ گوندێ (نێروە) یەسەرب ناحیا (نێروەو رێکان) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1986دگەل رێکخراوا برایەتی سەرب لیژنا ناوچا
گوالن ڤە
ل ساال ( )1988ل دەڤەرا دێرەلوکێ دکەڤیتەد ئاڤا زێی دا و شەهید دبیت و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2317
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە498 :

ماجید حەمید عەبدوڵاڵ حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121219474712578
ژ دایک بوویێ ( )1961یە
خەلکێ گوندێ (بامەرنێ) یەسەرب ناحیا (بامەرنێ) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1980-1979دگەل شەهید عەبدوڵاڵ بامەرنی سەرب
لیژنا ناوچا ئامێدیێ ڤە
ل ساال ( )1980ل گوندێ بامەرنێ توشی نەخوشیەکا گران بویەو دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2335
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە499 :

مەەمەد ئەحمەد مەەمەد مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220291112591
ژ دایک بوویێ ( )1907یە
خەلکێ گوندێ (شەتونسی) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا ئامێدیێ
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1978-1977دگەل حەجی عومەر شەتونسی سەرب
لیژنا ئامێدیێ ڤە
ل ساال ( )1978ل تورکیا ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتە بەر دلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی
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ل گورستانا گوندێ شاگلوردێ تێتە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2348
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە500 :

مەەمەد ئەحمەد مستەفا حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212472512543
ژ دایک بوویێ ( )1924یە
خەلکێ گوندێ (زێوکا کەنداال) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1989-1986دگەل حسێن ئەحمەد مستەفا سەرب لیژنا
ناوچا دهوک ڤەو ل ئەنفالێن رەش ئاوارەی تورکیا دبیت
ل ساال ( )1989ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل کەمپا مێردینێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن 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=2299
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە501 :

مەەمەد ئەمین مەڕعان مەالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212510112544
ژ دایک بوویێ ( )1920یە
خەلکێ گوندێ (چێی) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961وەک کادرێ شورەشێ بویەل بارەگایێ
بارزانیێ نەمر
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1976بویەپ.م دگەل حەیدەر شێخ مەمی
ل ساال ( )1976ل گوندێ ماتەـ تورکیا ب ئەگەرێ ئێشا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2300
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە502 :

مەەمەد تاهر جهور داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119521912498
ژ دایک بوویێ ( )1901یە
خەلکێ گوندێ (بانیێ) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1967دگەل هێزا شێخان
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1982-1976دگەل خالید بانی
ل ساال ( )1982توشی نەخوشیەکا گران دبیت ل دەڤەرا بەرێ گارەی و دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
و جەنازێ وی هەر لجهێ ناڤبری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
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سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2267
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە503 :

مەەمەد تاهر رەشید ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119513212497
ژ دایک بوویێ ( )1930یە
خەلکێ گوندێ (بیزنور) یەسەرب ناحیا (بیبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا ئەسعەد خوشەڤی و ل نەکسا
ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )1977ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل یزد – ئیران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ و جەنازێ وی هەر
ل وێرێ هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2266
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە504 :

مەەمەد حسێن عەلی عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220483412599
ژ دایک بوویێ ( )1942یە
خەلکێ گوندێ (بەرێ بهار) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1976دگەل محەمەد سارکی سەر ب لیژنا ناوچا
دهوک ڤەل ئەنفالێن رەش دەربەدەری تورکیا دبیت.
ل ساال ( )1988ل کومپا مێردینێ ل تورکیا ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ 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=2356
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە505 :

مەەمەد حەسەن ئەحمەد زەینەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212521812545
ژ دایک بوویێ ( )1926یە
خەلکێ گوندێ (کارە) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل نزمی سەعدوڵاڵسەرب هێزا ئامێدیێ
ڤەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1979-1976دگەل نزمی سەعدوڵاڵ
ل ساال ( )1979ل ئیرانێ ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2301
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە506 :

مەەمەد رەشید باپیر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220542712603
ژ دایک بوویێ ( )1916یە
خەلکێ گوندێ (بیرێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975 – 1961دگەل حەمید بیری سەرب بارەگایێ
بارزانیێ نەمر ڤە ،و ل نەکسا ساال  1975دەربەدەری ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988 - 1976دگەل حەمید بیری
ل ساال ( )1988ب ئەگەرێ ئێشەکا کوژەک چویە بەر دلوڤانیا خودێ و شەهید بویەل زێوە– ئیرانێ
هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2360
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە507 :
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مەەمەد سدیق سەعدی سەلی ،ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221053912609
ژ دایک بوویێ ( )1952یە
خەلکێ گوندێ (بێزەلی) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1971دگەل محەمەد رەشید زێوکی و ل نەکسا
 1975دەربەدەری ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1988-1986وەکو جێگرێ رێکخراوا کاروان سەر ب لیژنا
ناوچا گوالن ڤەو ل ئەنفالێن رەشێن ساال  1988جارەکا دی دەربەدەری ئیرانێ دبیت
ل ساال ( )1990ب ئەگەرێ راوەستانا دلی ل ئوردیگایێ زێوەل ئیرانێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن.
پلە :پ.م جێگرێ رێکخراوێ
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2366
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە508 :

مەەمەد سڵێمان مەەمەد حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412142
ژ دایک بوویێ ( )1900یە .خەلکێ گوندێ (بناڤى) یەسەرب ناحیا (کانى ماسێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1963-1961ێ .
ل ساال ( )1963ل مالتا ژێرى ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م /
ئەندام ناوچە
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1826
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە509 :

مەەمەد سەلی ،رەشید سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120240812504
ژ دایک بوویێ ( )1927یە
ل گوندێ (زاویتە) سەر ب ناحیا (زاویتە)ڤەهاتیەسەر دونیایێ
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975 -1961دگەل هێزا شێخان – سەعدی زاویتەیی
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983 - 1980دگەل رێکخراوا دێرسم (مالزم عابد
هێتوتی)
ل ساال ( )1983ب ئەگەرێ رویدانەکا ترومبێلێ ل ئوردیگایێ زێوەئیران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ 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=2273
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە510 :

مەەمەد سەلی ،سۆفی شەرەف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120224512503
ژ دایک بوویێ ( )1928یە
خەلکێ گوندێ (بیرومانا) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا دهوک ل نەکسا ساال 1975
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ئاوارەی ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981-1976دگەل هێزا ئاوارە
ل ساال ( )1981ب ئەگەرێ نەخوشیەکێ چویەبەردلوڤانیا خودێ و جەنازێ وی ل ئیرانێ هاتیە
ڤەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2272
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە511 :

مەەمەد عیسا سڵێمان حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321133512626
ژ دایک بوویێ ( )1902یە
خەلکێ گوندێ (کاشێ) یەسەرب ناحیا (باتێل) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1973دگەل عەریف سلێمان سەرب هێزا هەلگورد
ڤەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ دبیت
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1981-1976دگەل عەریف سلێمان
ل ساال ( )1981ب ئەگەرێ راوستانا دلی ل ئیرانێ دچیتە بەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل
ئوردیگایێ زێوەهاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2383
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە512 :

مەەمەد عەرەفات مەەمەد فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312105
ژ دایک بوویێ ( )1935یە .خەلکێ گوندێ (توتم) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1968-1961ێ دگەل عەریف یاسین سەرب هیزا ئامێدیێ ڤە .
ل ساال ( )1968د ئەرکێ خو یێ پێشمەرگاتیێ دا ل دەڤەرا حەسەن بگ ب ئەگەرێ نەخوشیەکا
کوژەک دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وى ل گەوریا پێشیا هاتیە ڤەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1788
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە513 :

مەەمەد عەلی خەلیل جانگیر عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502211112680
لساال ( )1934ژ بنەمالەکا هەژار و کورد پەروەر لگوندێ بوتیا سەرب ناحیا زاویتەڤەهاتیەسەر دونیایێ،
هەر ل دەستپێکا ژیێ توالزیێ دا بو خەم هەلگرێ بندەستیا مللـەتێ خوو و عەشقا کوردینیێ خو ل
دلی ددەت و ل ساال  1958تێتە رێکخستن دناڤ رێزێن پارتی دیموکراتی کوردستان دگەل هێژا سەبری
بوتانی و مال عەلی بەروشکی و ل ساال  1961دبیتەپ .م چەلەنگ و ژێهاتی دگەل مام سلێمان بوتی
و پاشان تێتەڤەگوهاستن بو دەڤەرا زێباریا ل گوندێ سیان و ئەرگنا ژبو ئەنجامدانا چەند کارەکێن
پێشمەرگاتیێ و لدەمێ هێزێن بابێ روحیێ نەتەوا کورد دهێنەدەڤەرا دهوکێ ل گوندێ بوتیا
شەهیدێ نەمر دگەل چەند هەڤالەکێن خو ژ خەلکێ گوندی دگەل تێلی ئێکمالەی دچنەدگەل هێزێن
بارزانی و پاش ماوەیەکی ب ئەرکەکێ پارتایەتی دگەل شەهید ئەحمەد حەجی محێ دچنەدەڤەرا
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زێباریا هەتا ساال  1964ێ و جارەکا دی دزڤریتەدەڤەرا خو هەتا رێکەفتناما  11.3.1970و لساال 1974
پشتی رژێما فاشیا بەغدا دەست دایەپیالنگیریێ دژی پارتی و شورەشێ و رێکەفتن تێکدای و شەری
دەستپێکریەڤە شەهیدێ نەمر جارەکا دی چەکێ بەرەڤانیێ هەلدگریت دگەل سریا شەهید مەجید
سلێمان بوتی و پاشان دهێتەڤەگوهاستن بو بەتالیونا نعمو سمد هەتا نەکسا ساال  1975ێ و
پشتیتێکچونا شورەشێ وەکی هەمی خەلکی نەچار دبیت خو تەسلیمێ رژێمێ دکەت ،بەلێ
لدەمێ هەلبونا چریسکا شورەشا گوالنێ جارەکا دی شەهیدێ نەمر بەردەوامیێ ب کارێ خو ددەت و
تێتەرێکخستن دگەل هەڤال جاسم جاسم و لساال  1986دهێتەناڤ رێزێن شورەشێ و دبیتەپ.م
دگەل شەهیدێ نەمر محەمەد ساڵح بوتی تاکو ساال  1988بەردەوام بویەلسەر کارێ خو و ل ئەنفالێن
رەش ئاوارەی تورکیا دبیت و ل کەمپا دیار بەکر ئاکنجی دبیت و پشتی سەرهلدانا بیروز و ل
 24.9.1991ب خێزانڤەدزڤریتەکوردستانا ئازاد و دبیتەپ.م دگەل رێکخراوا داستانا کانی ماسێ سەرب
لیژنا ناوچا دهوک ڤەو ل ساال  1992تێتەخانەنشین کرن ژبەرکو خزمەت و زەحمەتەکا درێژ بربو تاکو
لروژا  12.4.1994دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و دگەهیتە کاروانێ نەمرا شەرێ شەهیدی پشکداری
تێتەکری :
)1شەرێ گەلیێ زاویتە
)2شەرێ سەیداڤا
)3شەرێ هەلوە
)4شەرێ سەرزێری
)5شەرێ کانی ماسێ
)6شەرێ سندورێ
)7شەرێ شکەفتا سمتی و تەحا و قەسروکێ و کەپێ رەش بەرسینگرتنا هێرشا دوژمنی بو سەر
بارەگایێ لیژنا دەڤەرا دهوک سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2440
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە514 :

مەەمەد قاس ،عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321392212642
ژ دایک بوویێ ( )1943یە
خەلکێ گوندێ (خورکی) یەسەرب ناحیا (ئەتروش) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەو ئەڤ بەرپرساتیەوەرگرتینە :
بەرپرسێ رێکخراوا پێشکەفتن
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بەرپرسێ رێکخراوا زاویتە
بەرپرسێ پاراستنا هێزا دهوک
و لساال  1974دبیتەمدیر ناحیێ ئەتروش پشتی نەکسا ساال  1975خو تەسلیمی رژێما بەعسیا کریەو
پشتی دەمەکێ نێزیک هاتیەگرتن ژ الیێ ئەمنا دهوک ڤەو زور ئەشکەنجەدایەبو ماوێ چار هەیڤا و
پاشی دهێتەنەفی کرن بو باژێرێ دیوانیە
ل ساال ( )1984ب ئەگەرێ ئێشا دلی ل باژێرێ دهوکێ دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2401
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە515 :

مەەمەد یوسف ئاڤدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212092
ژ دایک بوویێ ( )1920یە .خەلکێ گوندێ (ئەتروشێ) یەسەرب ناحیا (ئەتروشێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1973-1965ێ دگەل هێزا شێخان حسو میرخان .
ل ساال ( )1973ل باژێرێ ئێسفنێ ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران 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=1775
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە516 :

مستەفا رەسوڵ موراد جەواد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321315812636
ژ دایک بوویێ ( )1915یە
خەلکێ گوندێ (گوند کوسە) یەسەرب ناحیا (مانگیشک) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975- 1966دگەل (ساڵح یوسفی) سەرب هێزا زاخو ڤە.
و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە.
ل ساال ( )1984ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل نەغەدە– ئیران چویەبەر دلوڤانیا خودی
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2394
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە517 :

مستەفا عەلی مستەفا نیعمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121421075712667
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ناسیار ب مستەفا مەرونی
ژ دایک بوویێ ( )1930یە
خەلکێ گوندێ (مەرونی) یەسەرب ناحیا (باتێل) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1961و دبیتەپ.م و سەرقول ل
دەڤەرا ئاکرێ و پاشی هاتیەڤەگوهاستن بو ئەندامەتیا لیژنا ناوچا دهوک و
لساال  1965بویەپەرپرسێ رێکخراوا سێمیلێ یا پارتی هەتا ساال  1975و د
ڤان سالێن بوری دا دوو جارا تێتەبریندارکرن و لساال  1975هاتیەنەفی کرن بو
ژێریا عیراقێ ل باژێرێ دیوانیەتاکو ساال  1979و پشتی دزڤریت پەیوەندیێت
خو نیژەن دکەت دگەل رێکخراوا تەیب ئاڤدەل شانا برایەتی سەرب لیژنا
دهوکێ ڤەو بەردەوام دبیت لسەر کارێ خو تاکو ساال  1989ێ
ل ساال ( )1989ب ئەگەرێ راوەستانا دلی ل گوندێ مەرونێ
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل سەیزاری هاتیە ڤەشارتن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2427
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە518 :

موسا غازى عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612210
ژ دایک بوویێ ( )1912یە .خەلکێ گوندێ (گەرماڤا) یەسەرب ناحیا (سێمێل)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1961و بویەپ.م دگەل قولێ رەشید ئاغا و پاشى دگەل مجید بارزانى و لساال
 1965دهێتەڤەگوهاستن بو سەر میالکێ بەتالیونا نعمو سمد سەرب هێزا دهوک ڤەو بەردەوام دبیت
لسەر کارێ خو یێ پێشمەرگاتیێ تاکو ساال ( )1975ێ .
ل ساال ( )1975بەرى کارەساتێ ب هەیڤەکێ ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل گوندێ دەرگەلێ
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=1901
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە519 :

مەجید سڵێمان ئیسماعیل جانگیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220155412582
ژ دایک بوویێ ( )1942یە
خەلکێ گوندێ (بوتیا) یەسەرب ناحیا (زاویتە) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961وەک جێگرێ ئامر سریێ سەلیم چێی سەرب
هێزا دهوک ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1983-1978وەک بەرپرسێ رێکخراوا قەرەچوخ یا نهێنی
دگەل لیژنا ناوچا دهوک
ل ساال ( )1983دەمێ چونا وان بو سەرەدانا کەس و کارێن خو ل زیندانا ابو غرێب ترومبێال وان
دهێتەلێدان و گیانێ خو ژ دەست ددەت و دگەهیتە کاروانێ نەمرا
پلە :پ.م  /بەرپرسێ رێکخراوا نهێنی
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2338
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە520 :
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مەحمود قادر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121421162912671
ژ دایک بوویێ ( )1916یە
خەلکێ گوندێ (بێبو) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا بالەک
و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەلساال ( )1982-1976دگەل مستەفا
نێروەی
ل ساال ( )1982ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل یزدـ ئیران دچیتەبەردلوڤانیا
خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2431
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە521 :

مەمێ حەسەن مستەفا مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121408062012659
ژ دایک بوویێ ( )1928یە
خەلکێ گوندێ (زێوکا کەنداال) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1961دبیتەپ.م دگەل فارس
کورەمارکی و پال ئامر سریەوەرگرتیەو پشتی بەیانا  11ئادارا  1970پال ئامر
فسیل وەردگریت دناڤ رێزێن (حرس الحدود) ل هێزا دهوک بنگەهێ مەمانێ
و بەردەوام بویەتاکو نەکسا ساال  1975ێ
بەشداری د شورەشا گوالنێ دا کریەو مایەلدەڤەرا رزگار کری و ل ئەنفالێن
رەشێن ساال  1988دەرەبەدەری تورکیا دبیت و ل کەمپا مێردینێ ئاکنجی
دبیت
ل ساال ( )1989ل کەمپا مێردینی تورکیا ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن 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=2419
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە522 :

مەهدی عەبدوڵاڵ ئەحمەد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121408041512657
ژ دایک بوویێ ( )1941یە
خەلکێ گوندێ (هرورێ) یەسەرب ناحیا (کانی ماسێ) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1963دگەل ئەحمەد شانەسەرب هێزا ئامێدیێ ڤەو
ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
ل ساال ( )1976ب ئەگەرێ نەخوشیەکا گران ل زێوەـ ئیران دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2416
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە523 :

نائف رەشید عومەر مسیەا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612205
ژ دایک بوویێ ( )1957یە .خەلکێ گوندێ (دەرگەال شوى کەیا) یەسەرب ناحیا (زاویتە)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1970ێ دگەل بدل مارنوسى سەرب هێزا دهوک ڤە .
ل ساال ( )1970ب ئەگەرێ لێدانا بریسیێ ل گوندێ دەرگەلێ هاتیەسوتن و دچیتەبەردلوڤانیا خودێ
مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1896
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە524 :

نوعمان سڵێمان حەسەن سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321205812633
ژ دایک بوویێ ( )1895یە
خەلکێ گوندێ (نێروە) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا ئەیلولێدا کریەلساال ( )1975-1961دگەل هێزا حسو میرخان .و ل نەکسا ساال
 1975ئاوارەی ئیرانێ بویە
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1982-1976دگەل مستەفا نێروەی
ل ساال ( )1982ل ئیرانێ ب ئەگەرێ راوستانا دلی دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2391
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە525 :

نوعمان مەەمەد مستەفا مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612226
ژ دایک بوویێ ( )1945یە .خەلکێ گوندێ (ئەلکیشکێ) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1974-1961ێ دگەل بەتالیونا فارس کورەمارکى سەرب هێزا دهوک
ڤە .
ل ساال ( )1974ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل گوندێ ئەلکیشکێ گیانێ خو ژ دەست دایەو
دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1919
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە526 :

نیعمەت حەمە غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080623155960581
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یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی رێکخراوی یەکێتی قوتابیانی کوردستان
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
پارتی:
چاالکی خوێندکاران
جورێ کەس:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
زیندانی سیاسی
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە527 :

نیهاد سادق مەەمەد مەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407503412646
ژ دایک بوویێ ( )1965یە
خەلکێ گوندێ (شیڤێ) یەسەرب ناحیا (بێبو) ڤە
بەشداری د شورەشا گوالنێدا کریەلساال ( )1983-1980دگەل عیسمەت سەبری نێروەی
ل ساال ( )1983ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک ل ئیرانێ زێوەدچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن 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=2405
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە528 :

کەری ،سنجاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110613213723
ناوی تەواوی عەبدولکەریم سوڵتان عەبدوڵاڵیە
ساڵ و شوێنی لەدایکبوون 1950 :شەنگار
پلەی خوێندن :دەرچووی کۆلیژی یاسا و رامیاری زانکۆی بەغدا1971 -
لەسااڵنی  1971تاکو  1973لەبەغدا کاری پارێزەری کردووە
لەساڵی  1993تاکو  1994بەڕێوەبەری ئاسایشی گشتی هەرێم بووە،
ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستانە و لەساڵی 2001
وە وەزیری ناوخۆیە.
لە کابینەی پێنجەم و شەشەمی هەرێم ،بووەتەوە بە وەزیری ناوخۆ.
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
وەزیر
جورێ کەس:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە529 :

یوسف سادق یوسف سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512188
ژ دایک بوویێ ( )1917یە .خەلکێ گوندێ (بێزنور) یەسەرب ناحیا (بێبو)ڤە .بەشدارى د شورەشا
ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1975-1961ێ دگەل هیزا ئامێدیێ محەمەد تاهر نێروەیێ ئ .
ل ساال ( )1974ل گوندێ بامەرنى دەمى ب ئەرکى پیشمەرگایەتیێ رادبو بئەگەرێ نەخوشیەکا گران
ئەمرێ خودێ کریە.پلە :پ.م  /ئامر سرى
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1872
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پارتی:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
پ .د .ک.
پێشمەرگەیا دێرین
پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە530 :

یون ،مەەمەد یون ،مەەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512179
ژ دایک بوویێ ( )1927یە .خەلکێ گوندێ (کەمەکا) یەسەرب ناحیا (مانگێشکێ)ڤە .بەشدارى د
شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1967-1961ێ دگەل بەتالیونا فارس کورەمارکى سەرب هێزا دهوک
ڤە .
ل ساال ( )1967ل گوندێ کەمەکا ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک دچیتەبەردلوڤانیا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1863
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە531 :

یەحیا مستەفا عەلی زیاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612223
ژ دایک بوویێ ( )1909یە .خەلکێ گوندێ (بارزان) یەسەرب ناحیا (بارزان)ڤە .بەشدارى د شورەشا
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بارزان دا کریەل ساال  1945هەروەسا بەشدارى دکومارا کوردستان ل مهاباد کریەو دگەل بارزانیێ نەمر
چویەئێکەتیا سوڤیەت ،بەشدارى د شورەشا ئەیلولێدا کریەل ساال ( )1974-1961ێ .دگەل بارزانیێ
نەمر
ل ساال ( )1974هاتیە شەهیدکرن ب ئەگەرێ نەخوشیەکا کوژەک و جەنازێ وى ل گورستانا بامەرنێ
هاتیە ڤەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ماڵپەڕی لکی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1916
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
پێشمەرگەیا دێرین
جورێ کەس:
پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە532 :

Jawad Mella
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122411423987097
...
Items Property
West Kurdistan Country - Province:
Male
Gender:
Kurd
Nation:
Political activist
People type:
Writer
People type:
Veteran Peshmerga
People type:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە533 :

Margaret Shello
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062312361771152
Margaret Shello is the first female peshmerga who joined Kurdish
freedom struggle in 1960. She fought both for the rights of Kurds
Kurds with such a great respect consider her the ،and Assyrians. We
symbol of freedom and unity of Kurds and Assyrians. We are
delighted to gesture this very special martried sister-comrade and
respect her forever.
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
Female
Gender:
From Kurdistan
Nation:
Veteran Peshmerga
People type:
Violence victim
People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

534 :بابەتی ژمارە

ناصر رزازي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112542992573
...
خصائص السجل
شرق کردستان
:األقلیم
رجال
:الجنس
)کردي(ة
:القومیة
 جنوبي.ک
: اللهجة- اللغة
سنندج
:المدن
مطرب
:نوع الشخص
کاتب
:نوع الشخص
پیشمرگة قدامی
:نوع الشخص
:کویک ریسپۆنس کۆد

535 :بابەتی ژمارە

ورسا قرداغي
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010101920085710160
وريا قره داغي علم کوردي في االمم المتحدة
قیس قره داغي
بعیدا عن مسقط رأسه مدينة کفري المبدعة والمنسیة وبعیدا عن وطنه
کوردستان وقد دافع عنه کبیشمرکة في ثورة أيلول المجیدة ،هناک في بالد
التامیل وسط المحیط الهادي ،في جزيرة سیالن سابقا وسريالنکا حالیا
کوردي يشغل منصب المدير األقلیمي لمنظمة األمم المتحدة .
لیس للکورد دور ملحوظ من حیث إشغال المراکز المهمة في هذه المنظمة
العالمیة والسبب معلوم سلفا ،عدم وجود دولة کوردستان الرسمیة حتى
يتم أختیار شخصیات منها وترشیحهم لمثل تلک المناصب ،رغم األسم
الوهمي لهذه المنظمة (األمم المتحدة) فأنها لم تلعب دورا ألتحاد األمم ولم
تعر أهتماما لمشاغل األمم ومصائرهم بالقدر الذي لعبته في أتحاد الدول
واألسرار الخطیرة التي تکتنفها هذه الدول من قهر ومذلة للشعوب واألقلیات
في العالم ،أي أن السیاسة هي القاعدة األساسیة التي ترتکز علیها هذه
المنظمة في الوقت الذي تنشط کمنظمة أنسانیة في معانیها الظاهرة ،ولکن
عندما نرى کورديا في مرکز متقدم في األمم المتحدة يعني أننا نتعامل مع
نظرية القاعدة التي ال تخلو من شواذ من جهة ومن جهة أخرى أن هذا
الکوردي قد سلک طريق األخالص في العمل مستندا على األمکانیات الذاتیة
للوصول?الى ذلک المرکز وهذا ما ينطبق على صديقنا األستاذ وريا أحمد قره
داغي الموظف الدولي الذي لم يخل مکتبه يوما من راية کوردستان أينما
خدم وأينما أستقر ،العلم الکوردي الذي نتمنى أن نرى زمال و له في هذا
المیدان مستقبال .ينتمي وريا الى أسرة گرمیانیة أتخذت من نهج الکوردايتي
عنوانا بارزا لها ،فمنذ خروجهم من قره داغ وأستقرارهم في کفري عملوا
على تنشیط هذه الحرکة وقد أنتموا الى األحزاب الکوردية في الفترات
المتعاقبة أبان القرن العشرين ،فوالده المرحوم المربي المعروف أحمد قره
داغي يعتبر من القالئل الذين وضعوا لبنات الکوردايتي في مدينة کفري مع
مجموعة أخرى من المناضلین متحدين السلطات المتعاقبة وعیونها
وجواسیسها ،ومدينة کفري التي تعتبر مرکزا لمقاطعة واسعة من مقاطعات
کوردستان (گرمیان) التي تمتد من کرکوک الى خانقین جنوبا ً خانقین مرکز
مقاطعة (گرمسیر) ،وتضم تاريخیا مدنا وقصبات کثیرة ومئات القرى واألرياف،
سکان هذه المقاطعة أمتازوا بکونهم وقودا للثورات الکوردية وال نخطأ أن قلنا
أنهم أول من يضحون وال يستفیدون ال في األول وال في ااڵخر ،فإن عرجنا من
الموضوع فیلزمنا جولة في الحقائق الملموسة وال نريد أن نشرع بتلک الجولة
في متن هذا المقال .
ولد وريا في  1952 / 11 / 10في قضا و کفري من أعمال کرکوک ،کان
المربي والده يعمل في السیاسة ومن يعمل في هذا الحقل في العراق
يعني أنه يسکن الريح ،فمتى ما ارادت السلطات الشمولیة أن تنفخ في
الريح فتلحق من يريدون الى أقاصي العراق حسب هوى األمن ومتطلباته !
ودون ارادة المنفوخ فیه بأمر الطغاة .ارادوا أن ال يستمر والد وريا في کفري
فأبعدوه الى کرکوک فأکمل الصبي مدرسته األبتدائیة فیها وعندما وجدوا
الوالد ماضیاً في الکوردايتي حتى في کرکوک وکرکوک خاضعة الى سیاسة
التعريب فابعدوه أبعادا قسريا تماشیا مع تلک السیاسة الى الحلة لیلتحق
األوالد الى الحلة وبعدها الى بەغداد ،وبەغداد هي البحر الذي يضم أصل
األنواع من الملل والنحل ،وهکذا تکون بەغداد المحطة األخیرة لألسرة الى
يوم وفاة األب وأعادة رفاته الى مقبرة العائلة في جبل باباشاسوار في کفري
بینما البنات والبنون ومنهم وريا قد أنتشروا في بلدان العالم هروباً من ب?ش
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النظام الذي طال الکثیرين من العراقیین بعد أن أنهوا دراساتهم وخدموا
وابدعوا کل في میدان عمله ومنهم شقیق وريا األکبر مصطفى أحمد قره
داغي الخبیر النفطي والکیمیائي المعروف في العراق .
أتفاقیة الجزائر المشؤومة أصبحت فاصال بین وريا وطنه فأثنائه کان بیشمرکة
في (هیز بالک) ،بعدها ترک کوردستان متوجها مع عدد کبیر من الکورد الى
منافي الدنیا ومهاجرها حیث أستقر به المقام في أخفض بلد في العالم
(النیدرالند هولندا) ،لکنه لم يستسلم الى الیأس فبدأ بأکمال دراسته هناک
فنال عام  1986شهادة الماجستیرفي العمارة والتخطیط المدني في جامعة
دلفت ،غیر أنه رغم أنشغاله الدراسي لم ينس واجبه الوطني واألنساني
فنسج شبکة من العالقات المتمیزة مع رجال السیاسة والصحافة من
الهولنديین واألجانب وهو أول من أسس جمعیة للعمال النازحین من
کوردستان ترکیا وأطلق علیها جمعیة العمال الکورد في هولندا وقد کانت
الجمعیة في بداية تأسیسها  12عضوا فقط غیر أنها مازالت في الخدمة وعدد
أعضائها تعد بااڵالف .
يتقن األستاذ قره داغي باقة من اللغات ،فالى جانب اللغة الکوردية يتقن
العربیة والفارسیة والترکیة واألنکلیزية واأللمانیة والهولندية والتايلندية ،وقد
أستفاد من هذا الخزين اللغوي فعمل وهو مازال يدرس في جامعة دلفت
مترجما ويجب أن ال ننسى أجادته التامة للـەجات الکوردية (السورانیة
والکرمانجیة واللورية ).
بعد أکماله الدراسة عمل في عدد من المکاتب الهندسیة وشارک في
تخطیط مجموعة من البنايات المهمة في أوروبا وعمل أيضا معیدا في الجامعة
فترة لیلتحق بعدها الى منظمة الیونسکو التابعة لألمم المتحدة فأنتدب
للعمل في أفريقا وتحديدا في دولة جنوب أفريقیا ولیسوتو وکان أول عهد له
مع هذه المنظمة العالمیة ،ثم انتدب للعمل في منظمات أخرى تابعة لألمم
المتحدة معنیة بمشاريع التنمیة في فیتنام وکمبوديا والتايالند والفلیبین وفي
عام  1999أنتقل الى کوسوفو لیدير مشاريع األنما و في هذه الدولة ،اثنا و
مکوثه في هذه الدولة الفتیة کان قريبا من الشخصیة الفرنسیة المشهورة
وزير خارجیتها الیوم برنارد کوشنر وصاحبه في جوالت مع ممثلي األمم
المتحدة .
بعد کوسوفو أنتقل الى محطة جديدة ،عمل بنفس منصبه مديرا للمشاريع
األنمائیة في أفغانستان وقام باألشراف على العديد من المشاريع الخاصة
بأعادة البنیة التحتیة لهذه الدولة وحتى أثنا و وجود حکومة طالبان على
دست الحکم في أفغانستان .
من أفغانستان ينتقل الى سريالنکا لیدير المشاريع التنموية في المناطق
المتضررة في الحرب فهو الکوردي الوحید الذي يتقلد منصب مدير من الدرجة
األولى وهو ال يزال الرئیس األقلیمي لألمم المتحدة في کوسوفو .
أثنا و خدمته رافق الکثیر من الشخصیات العالمیة من العاملین في المنظمة
العالمیة ،فقد رافق سیرجي دي میلیو مندوب األمم المتحدة في العراق
والذي ذهب ضحیة عملیة أنفجارية غادرة في بەغداد ،وعمل مع دي مستورا
المندوب الحالي للمنظمة في العراق وکذلک عمل مع األخضر األبراهیمي أثنا
و عمله في افغانستان .
يحلو لزمالئه في العمل أن ينادوه بسفیر کوردستان کون العلم الکوردستاني
ظل مالزما مکتبه طوال خدمته في المنظمة العالمیة أو أي مکان آخر.
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
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األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
رجال
کردي(ة)
پیشمرگة قدامی

بابەتی ژمارە536 :

مەمد خاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230194801118564
...
خواص ایتم
شرق کردستان
اقلیم:
مردان
جنس شخص:
سقز
شهرها:
کرد
ملت:
نویسندە
نوع شخص:
پیشمرگ قدیمی
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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