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دەربارەی کوردﯾپ دﯾا
کوردﯾپ دﯾا ،پ ۆژەﯾەکە بﯚ کﯚکردنەوەی ھەر زانيارﯾيەکی پەﯾوەست بە کوردستان و کورد و بەھيواﯾە لە
پاشەڕۆژدا بب تە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بەھﯚﯾەوە بەئاسانی بزانر ت :ک  ،ک يە؟! و کوێ،
کو يە؟! و چی ،چييە؟!...
کوردﯾپ دﯾا وشەﯾەکی ل کدراوە و لە کوردی و پ دﯾا پ کھاتووە .وشەی پ دﯾا ،وشەی دووەمی وشەی
ل کدراوی گرﯾکيی ئەنسيکلﯚپ دﯾاﯾە )(enkyklia paideiaکە بەواتای ناسين ﯾان زانينی ﯾاخود زانيارﯾی
گشتی د ت .وشەی کوردﯾپ دﯾاش لەوەوە داتاشراوە و دەکر ت واتای کوردناسی ،کوردﯾناسی ﯾان
کوردزانين ﯾاخود زانيارﯾی کوردی بدات.

سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾا برﯾتييە لە:

ئەو تﯚمارانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لەن و ما پەڕەکانی ئنتەرن ت دەﯾدۆز تەوە و لە ﯾەک ک لە پﯚلەکانی
کوردﯾپ دﯾادا چ وپ ﯾدەکاتەوە و ھەند کجارﯾش ھەو ی گﯚڕﯾنی ر نووسە ھە ەکانی دەدر ت و بەش وەﯾەکی
ئەوەی دەستکارﯾی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکر ت .ھەر بابەت ک لە ھەر
دروست تﯚمارﯾدەکاتەوە ،بەب
ما پەڕ کەوە وەربگير ت ،وەک ئەمانەت کی زانستی ناوی ما پەڕەکە لە ليستی سەرچاوەکەدا تﯚماردەکر ت.
ئەو بابەتانەی کە ميوانانی کوردﯾپ دﯾا بﯚماندەن رن و لەڕ ی فﯚڕمی تﯚمارکردنی بابەت کەوە ئامادەﯾدەکەن.
ھەر بابەت ک لەالﯾەن ھەر ميوان کەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو ميوانە دەب تە سەرچاوەی ئەو بابەتە.
تکاﯾە ھەر کەس ک ناﯾەو ت ناوی لە ليستی سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾادا بب ت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تاﯾبەتييانەی کە بەدەست کوردﯾپ دﯾا دەگەن و پەﯾوەستن بە ژﯾان و کارنامەی ئەو کەسانەی کە
دەخوازن وەک بابەت ک ب نە ن و ئەم کوردﯾپ دﯾاﯾەوە.
ئەو بابەتانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لە دوو تو ی ب وکراوەکاندا ئامادەﯾدەکات و چ وپ ﯾدەکاتەوە و پﯚل نی
دەکات.
ئەو دﯾمانانەی کە ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا لەگەڵ کەسان کدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی نووسينەوەی
بيﯚگرافيی کەس ک ،شو ن ک ،ر کخراو ک ،ب وکراوەﯾەک ﯾان ھەر شت کی تری پەﯾوەست بە کوردستان و
کورد.
تەواوی بابەتەکانی پﯚلی ر کەوت و رووداو لە داتابەﯾسی ھاوڕ نامەوە وەرگيراوە ،ب وانە :ھاوڕ نامە بﯚ
م ژووى کوردستان و کورد – دانانی :ھاوڕێ باخەوان  -چاپی ﯾەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی سەردەم -
زنجيرە ) - (16چاپخانەی روون – سل مانى – .1999

ھەر تﯚمار ک ب تە ن و کورﯾدپ دﯾاوە ،بە ش وەﯾەک لە ش وەکان پەﯾوەندﯾی بە کوردستان و کوردستانييانەوە
ھەﯾە ،ھيچ بابەت ک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تﯚمار ناکر ت .لەو ت وانينەوە ھەند کجار ژﯾان و کارنامەی
کەس کی ناکورد دەبينيت ،ئەو کەسە ﯾان کوردناسە و خاوەنی باس کە لەسەر کورد ﯾان کوردستانييەکی
ناکورده ،ﯾاخود پەﯾوەندﯾی بەڕووداو کی کوردستانييەوە ھەﯾە.
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کوردﯾپ دﯾا ،ھيچ پەﯾوەندﯾيەکی بە وﯾکيپ دﯾا و ھەر ر کخراو کی ترەوە نييە ،پ ۆژەﯾەکی سەربەخﯚﯾە و
ئەرک کی تاﯾبەتيی ر کخراوی کوردﯾپ دﯾاﯾە.

تکاﯾە ئەگەر ھەر زانيارﯾيەک لەم داتابەﯾسەدا بﯚ بەڕ زتان گونجاو نييه و ناخوازن ل رەدا بب ت ،ئەوا
کوردﯾپ دﯾای ل ئاگاداربکەنەوە.
کوردﯾپ دﯾا ھەر زانياری و و نەﯾەک لە ھەر سەرچاوەﯾەکەوە وەربگر ت ،بﯚ مەبەست کی بازرگانی
بەکارﯾناھ ن ت.

کوردﯾپ دﯾا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگ انی سا ە کﯚچی و ھەتاوﯾيەکان بﯚ سا ی
زاﯾينی بەش وەﯾەکی دروست ،تکاﯾە لە ھە ە و کەموکورتييەکانمان ببوورن.
ھەر زانيارﯾيەک لە کوردﯾپ دﯾاوە وەربگير ت ،پ وﯾستە ناوی سەرچاوەکەﯾی و ناوی کوردپ دﯾای لەسەر
بنووسر ت.

ما پەڕ و داتابەﯾسی کوردﯾپ دﯾا بە دۆت ن ت  C# -و  SQLو لە ھەند ک الپەڕەشدا بە گووگ  APIئامادەکراوە
کە بەش کی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکارد ن ت .رۆژانە لەسەر دوو س رﭬەری جوودا بەکئەپی
داتا و و نەکان دەکر ت ،تاوەکو پار زراوبن لەھەر ھ رش کی ھاکەرەکان!.
ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرن ت ئ کسپلﯚرەر ،فاﯾەر فﯚکس ،سەفاری ،ئﯚپ را و گووگ
کرۆم بەتەواوەتی ت ست کراوە و بەب ک شە کاردەکات ،تکاﯾە ئەگەر ھەر ک شەﯾەکتان بوو ئەوا ئاگادارمان
بکەنەوە..
بەھيوای ئەوەی کوردﯾپ دﯾا بکەﯾنە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بانکی زانيارﯾی نەتەوەﯾی کورد!
لەگەڵ ر زی ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا:
کەژاڵ ھە ەدنی ،رۆژھات سەعيد ،ھەﭬاڵ نەژاد ،ھاوبير قادر رەسوڵ ،بەختيار شەمەﯾی ،داناز
عەبدول ەحمان بابان ،دل ر رەفيق ،ر ناس نەورۆزی ،کاروان دوراندﯾش ،شيال ،داستان ئاسﯚ ،شاھﯚ
حوس نی ،چاالک محەمەد ،کامەران ئيبراھيم ،مە بەند غازی ،پەش و ،زانا سەرگەتی ،رزگاری ،دﯾلمان
محەمەد کەرﯾم ،ئوسامە گو پی...

دامەزر نەری کوردﯾپ دﯾا :ھاوڕێ باخهوان Tel.: +31 (6) 54710293

2014 – 2008
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باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە12 :

ئيبراھيم ئەحمەد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771530
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1970
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە13 :

ئەج

جومعە محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971388
20خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە14 :

ئەحمەد حەمە سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971398
45خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە15 :

ئەحمەد سا ح رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871572
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1962
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە16 :

ئەحمەد سەﯾد رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561699
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە17 :

ئەحمەد سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071476
30خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە18 :

ئەحمەد عەلی ئاغا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071434
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە19 :

ئەحمەد فەق

عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971381
37خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە20 :

ئەحمەد گەرميانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461655
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە21 :

ئەحمەد محەمەد جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461664
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە22 :

ئەسعەد رەئووف ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561683
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە23 :

ئەسمەر رەشيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771545
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1966
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە24 :

ئەسمەر کەرﯾم شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971407
28خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە25 :

ئەمين سابير سەﯾد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561694
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە26 :

ئەنوەر حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461678
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە27 :

ئەکبەر حەمە خەجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561698
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15

28

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە28 :

ئەﯾوب ئەحمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771526
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1968
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە29 :

بورھان محەمەد عەلی زا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771555
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1963
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە30 :

ب وا حس ن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971374
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  9ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە31 :

بيرﯾﭭان حس ن جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971391
7خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە32 :

بيکان شکور مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257225
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە33 :

بەختيار سەعيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971414
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  12ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە34 :

31

بەدری واحد مەال رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071437
38خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە35 :

بەشدار ئەحمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171515
6خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە36 :

بەناز ئازاد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971379
5خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە37 :

بەھار مەجيد فەتحی شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312082510698
ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە38 :

بەکر سەﯾد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461671
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە( ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە39 :

بەﯾان عەلی حەمە سا ح دەرو ش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312182610705
ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە40 :

پرشنگ عومەر عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171488
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  16ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

کەرکوک

34

ژمارە41 :

پشتيوان سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171498
13خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە42 :

پيشتوان حس ن جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971390
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  9ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە43 :

پ شرەو حس ن جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971389
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  12ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە44 :

شان سەﯾد عەبدولل ەحمان
پەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038107
71421
ەمەن
ە کی گوندی عەسکەر ،تە
28خە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە45 :

شان ش خ عەبدو
پەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1072214529
92566
لەگەڵ
ڵ
 1خانەقينە و لە سا ی  1987ھاوسەررگيری
ی سا ی 1972
ە داﯾک بووی
لە
ی)ھ ژا(و
ەو ھاوسەرگييرﯾيەش کچ ک بوو بەناوی
ک پ ک ھيناو بەرھەمی ئە
پ شمەرگەﯾەک
وەک
لەگەڵ  5خوشک وبراکەی ک
ڵ
خﯚی و کچە تتەمەن  32رۆژژەکەی
ھەردووکيان،خ
ھ
ئەنفالکران.
ن
ستان و گەرمياان
کيتری کوردس
ھەزاران خە ک
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

خانەقين

ژمارە46 :

پەخشان عومەر عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171490
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  14ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە47 :

پەرژﯾن عەلی حەمە سا ح دەرو ش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312194710707
ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ژمارە48 :

تارا سە ح مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971405
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  7ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
رەگەزی کەس :خانمان
شارەکان:

کەرکوک

ژمارە49 :

تالب حەسەن حاجی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380871362
15خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە50 :

تاھير ئەحمەد سا ح 22
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771542
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خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1961
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە51 :

تﯚفيق ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071430
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  28ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
رەگەزی کەس :پياوان
شارەکان:

کەرکوک

ژمارە52 :

تەﯾب ئەحمەد سا ح 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771525
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1954
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە53 :

تەﯾب عەبدولقادر خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771528
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1949
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە54 :

تەﯾب مەحمود سەﯾد قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561690
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە55 :

جوام ر محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971403
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  26ساڵ.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە56 :

جوان لەتيف عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071472
6خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە57 :

جومعە حوس ن شەمسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461675
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە58 :

جومعە خدر حاجی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461656
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە59 :

جومعە عەبدو

قادر

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071465
30خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە60 :

جومعەی حەمە سا ح حەالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561692
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە61 :

جەبار سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171496
13خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە62 :

جەبار سەﯾد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561696
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە63 :

جەبار عومەر سەعيد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071458
13خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە64 :

جەعفەر حەسەن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771533
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1955
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە65 :

جەعفەر محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971397
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  40ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە66 :

جەليل سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071477
28خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە67 :

جەوھەر حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461680
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە68 :

جەوھەر محەمەد عەلی زا ە .1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771551
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1954
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە69 :

چيمەن حەمە ئەمين رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971368
18خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە70 :

چيمەن عومەر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071460
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  8ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە71 :

چيمەن نازم عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257222
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە72 :

حس ن جومعە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971385
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خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  35ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە73 :

حس ن حەسەن سەعيد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771522
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1954
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە74 :

حس ن عەلی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971369
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  30ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە75 :

حەسيبە ئەحمەد ئەمين ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357235
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە76 :

حەسيبە ئەمين حەمزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357232
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە77 :

حەسەن حاجی مەحمود
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380871360
55خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە78 :

حەسەن لەتيف عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071468
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  13ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە79 :

حەسەن مەال حس ن نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071420
33خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە80 :

حەميد حەسەن رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971394
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  39ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە81 :

حەميد خورشيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871570
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1951
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە82 :

حەميد عومەر عەلی زا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771557
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1949
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە83 :

حەمە ئەمين رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971366
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  45ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە84 :

حەمە شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461659
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
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گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە85 :

حەمە شەرﯾف حاجی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561697
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە86 :

حەمەی سەﯾد ھەﯾەر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461677
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە87 :

خاليد عەبدولعەزﯾز سەﯾد سماﯾل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561686
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە88 :

خاليد عەولکەرﯾم سەﯾد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561691
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە89 :

خاوەر سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171485
52خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە90 :

خدر گچکەل
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971393
40خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە91 :

خﯚراسان عەبدو

توليان

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257226
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە92 :

خەبات لەتيف عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071467
14خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە93 :

خەرمان فائق ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171506
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  6ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە94 :

خەليل محەمەد عەلی زا ە .3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771553
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1969
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە95 :

خەولە ئەحمەد فەخرەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357229
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە96 :

خە ەف سەﯾد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461654
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە97 :
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خە ەف محەمەد عەلی زا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771554
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1970
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە98 :

دابان فائق ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171505
8خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە99 :

دارا ئەحمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171514
8خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە100 :

دانا حەميد سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071453
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  22ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە101 :

د شاد حەمەی کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461681
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە102 :

د شاد سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171501
10خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە103 :

د شاد عەلی حەمە سا ح دەرو ش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312202610708
ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ژمارە104 :

دﯾمەن عومەر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071459
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  10ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە105 :

دەرباز حس ن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971377
6خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە106 :

دەرون فائق ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171504
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  10ساڵ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە107 :

دەرﯾا ئازاد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971378
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  7ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە108 :

دەشتی عەلی سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171483
10خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە109 :

ن جوام ر محەمەد ئەمين
رۆژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038117
71486
ەمەن
ە کی گوندی عەسکەر ،تە
10خە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە110 :

ن کەمال
رۆژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291227157
74022
مانی لەھەر می
ەزانکﯚی سل م
ەالرسازﯾيە لە
دەرچووی کﯚلييژی ئەندازﯾارری بەشی تە
ھيد )مفەوەز کەمال
رۆژﯾن کچی شەھ
ن
شاﯾانی باسە
ی
(2دا،
سا ی )2004
ککوردستان لەس
بەپلەی ناﯾاب
ی
ی ماستەرەککەشی ھەر لەزانکﯚی کاللگەری
ن(ەو خو ندنی
محەمەد ئەمين
م
ستی زانستی
ەر بەرزی ئاس
کەﯾەوە لەسە
ەالﯾەن زانکﯚکە
چەندﯾنجار لە
ەواوکردووەو چ
تە
دا خە تکراوەە.
ەخو ندنەکەﯾد
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

بەھرەمەنند
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شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە111 :

رۆستەم عەلی عەزﯾز 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771523
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1950
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە112 :

ر باز حس ن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971375
11خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە113 :

ر باز غەرﯾب سەعيد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071461
14خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە114 :

ر باز لەتيف عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071470
10خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە115 :

ر بوار حەسەن ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311440758155
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شەی نانەوا ببووە لەبازاڕی رەواندز
سا ی ) ( 1964رەواندز ،پيش
ەداﯾکبووی س
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەنفالکراوو

شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە116 :

عەبدو
ر بواار لەتيف ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038107
71471
ەن  8ساڵ
ەسکەر ،تەمە
ی گوندی عە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە117 :

عەلی
ن حس ن ع
ر زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038097
71376

68

8خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە118 :

ر زان سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171500
11خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە119 :

ر زان عەلی سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171484
9خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە120 :

رەئووف سەﯾد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461650
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە121 :

رەئووف سەﯾد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461667
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

70

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە122 :

رەحمان سەﯾد مکائيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561689
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە123 :

رەحيم عەبدول ەحمان خدر 29
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771549
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1951
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە124 :

رەحيم محەمەد سا ح 18
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771538
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1950
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە125 :

رەزا خورشيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771560
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1966
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە126 :

رەسوڵ سەعيد ئەحمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971411
15خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە127 :

رەسوڵ کەرﯾم شەرﯾف ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171517
35خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە128 :

رەشيد محەمەد جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461663
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە129 :

رەفيق مەال تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461657
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە130 :

رەمەزان عەبدو

ﯾاسين

http://www.kurdipedia.org/?q=2014012722132786552
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە131 :

مەد
سەﯾد ئەحم
ەزان عەوللکەرﯾم س
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151141256
61685
سەربە شارەد ی قادر کەرەەمە.
ە مکاﯾ ی سە
ی گوندی قە
خە کی
ەنفالکراوانی ھەردوو
ستی ناوی ئە
بارەت بە )ليس
ەخرەدﯾن گەر ميانی( سەبا
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )فە
سەرچ
2011-09-15
ی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خووارﯾن( بﯚ کورردﯾپ دﯾا لە 1
گوندی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

شارەەکان:

ککەرکوک

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە132 :

حەمەالو
وف عەبدل ەحمان ح
رەوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038117
71510
ەمەن
ە کی گوندی عەسکەر ،تە
26خە

75

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە133 :

زاگرۆس غەرﯾب سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071462
12خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە134 :

زاھير سا ح تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971396
38خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە135 :

زەﯾنەب عەلی ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171512
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  34ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە136 :

سابير ئيسماعيل برزۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871566
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1966
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە137 :

سابير ئەحمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171492
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42خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە138 :

سابير حەسەن حاجی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380871361
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  23ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە139 :

ساکار سەعيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971415
8خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە140 :

سا ح ئەحمەد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771529
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1954
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە141 :

سا ح حوس ن ئەحادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561682
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە142 :

سا ح سەﯾد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461653
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە143 :

ستار سەﯾد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561695
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە144 :

سدﯾق سەعيد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071449
20خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە145 :

سروە عوسمان ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357237
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ژمارە146 :

سعاد ئەحمەد مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971412
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  45ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە147 :

سماﯾل کاکە حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461672
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە148 :
82

سمکﯚ مەحمود عەلی ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071440
11خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە149 :

سوعاد رەشيد محەمەد 26
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771546
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی1969
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە150 :

سوعاد مەجيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971406
26خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە151 :

سوھام سەعيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971413
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  14ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە152 :

سﯚزان سەعيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071429
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  10ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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رەگەزی کەس :پياوان
شارەکان:

کەرکوک

ژمارە153 :

سﯚزە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357238
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە154 :

سيروان ئەحمەد فەق

عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971382
13خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە155 :
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سەبيحە حەمە ئەمين رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971367
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  18ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە156 :

سەبيحە حەمە ور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971373
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە157 :

سەبيحە لەتيف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171480
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  28ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە158 :

سەرردار تەھا بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231152425
58161
 (196رەواندز کاسب
ی سا ی )62
لەداﯾکبووی
تاﯾبەتمەند
ندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ئەنفا لکراو

شارەکان:

رواندزز

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە159 :

ەد سا ح
عيد ئەحمە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038097
71410
ی عەسکەر ،تتەمەن
ە کی گوندی
48خە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە160 :

سەالم عومەر غيدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771543
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1969
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە161 :

سەالم کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771541
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1970
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە162 :

ی
مەد عەلی
سەللمە محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11312173610704
لکراو
ئەنفالک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە163 :

و
عەد عەبدو
سەلليم ئەسع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231151405
58160
شەی کاسب
سا ی ) ( 1964رەواندز پيش
ەداﯾکبووی س
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەنفالکراوو

شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە164 :

ەمە سو تاان
کەرﯾم حە
مەد عەولک
سەم
89

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151141256
61688
سەربە شارەد ی قادر کەرەەمە.
ە مکاﯾ ی سە
ی گوندی قە
خە کی
ەنفالکراوانی ھەردوو
ستی ناوی ئە
بارەت بە )ليس
ەخرەدﯾن گەر ميانی( سەبا
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )فە
سەرچ
2011-09-15
ی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خووارﯾن( بﯚ کورردﯾپ دﯾا لە 1
گوندی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

شارەەکان:

ککەرکوک

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە165 :

ەکەﯾی
سە ح بنە
م فەتاح  -س
ەد رەحيم
سە ح محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11312224510709
ەی )قادر کەرەم( لە داﯾک بووە .لە
سەر بە ناحيە
ی بنەکەی س
 (195لە گﯚندی
ە سا ی )57
لە
ەھيد لە
بردووﯾەکی پاک پەروەەردە بووە ،شە
ی
بننەمالەﯾەکی ت کﯚشەرو خا
خاوەن خەبات و راِ
شمەرگەی
ی
زی پ
شمەرگە و پەﯾوەندی کردوووە بە )ھ ی
سا ی ) (1985بووە بە پ ش
س
ەرچاوی ھەبوووە لەو
شداری ت دا کردووە
شەرانەدا کە پەش
ککوردستان(ەوەەِ .رۆ کی بە
ِ
وەکو شەرەکاننی )بانی موورد وناوچەی سەنگاو( ودەەﯾان چاالکی تر .شەھيد
جامداوە ..بە م
ھاورﯾيەکانی و چاالکانە کاارەکانی ئەنج
خﯚشەوﯾست بووە لە ناو ھ
خ
شاالوی
ەداخەوە لە ببەرواری ) (1988/9/6لە نااحيەی )قادر کەرەم( کەوتتووەتە بەر ش
بە
ە دەستی ِرژ می بەعس وجاشە کورددە خوفروشەکان
سنوورە کە بە
ەنفالی ئەو س
ئە
ن کرا.
ەنجامدرا ب سەر وشوﯾن
ئە
سەربەخﯚ
ﯚ
گی
سەرچاوە :فرﯾﯾاد زەنگنە  -مما پەڕی دەنگ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە166 :

سە ح مەولود ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971402
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  35ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە167 :

سەﯾد گوڵ ئەحمەد کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771539
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1955
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە168 :

شاخەوان سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171503
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  6ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
رەگەزی کەس :پياوان
شارەکان:

کەرکوک

ژمارە169 :

شل ر حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357233
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ژمارە170 :

شل ر عەلی حەمە سا ح دەرو ش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312192110706
ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە171 :

شکورﯾە رۆستەم مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357234
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە172 :

شﯚخان حەسەن مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971363
12خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە173 :

شﯚڕش مەحمود عەلی ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071442
6خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە174 :

شيالن ئەحمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171516
5خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە175 :

رزاد جەبار مام ش خ
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231146225
58156
پەﯾمانگە بووە.
ە
شەی خو ندککاری
سا ی ) ( 1966رەواندز ،پيش
ەداﯾکبووی س
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەنفالکراوو

شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە176 :

ە عەلی
رزاد حەمە
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151141246
61679
سەربە شارەد ی قادر کەرەەمە.
ە مکاﯾ ی سە
ی گوندی قە
خە کی
ەنفالکراوانی ھەردوو
ستی ناوی ئە
بارەت بە )ليس
ەخرەدﯾن گەر ميانی( سەبا
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )فە
سەرچ
2011-09-15
ی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خووارﯾن( بﯚ کورردﯾپ دﯾا لە 1
گوندی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

شارەەکان:

ککەرکوک
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە177 :

شەپﯚل)کرکوکی( 20
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771540
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1971
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە178 :

شەرﯾف حەسەن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771532
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1952
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە179 :

شەھاب سەﯾد محەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461666
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە180 :

شەوقی ئەحمەد بابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971418
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  20ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە181 :
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صافيە عەلی عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771544
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1945
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە182 :

عادل سەعيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071427
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  18ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە183 :

عادﯾل سەﯾد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561700
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خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە184 :

عارف محەمەد عەلی .15
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871565
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1967
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە185 :

عوسمان جومعە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971386
30خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە186 :

مان
ەال عوسم
سمان سەعيد  -ەمە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2051654087
75594
خی سەر بەپار زگای
سەدەی رابرددوودا ،لەشارۆۆچکەی بالنلخ
ەسەرەتای بييستەکانی س
لە
مووشی باکوووری کوردستاان لەداﯾکبووەە ،دوای ئەوەی لە ) (1945بەھﯚی ھە و ستی
م
سەردەمەی تورکياوە دەەگير تو پلە
ی
ەو
ە تدارانی ئە
ەالﯾەن دەسە
ککوردانەﯾەوە لە
مانەوە ،ھە د تو پەﯾﯾوەندی
،
ماوەﯾەک لەزﯾﯾندان
ی ل دەسەنر تەوە ،پاش م
سەربازﯾيەکانی
س
ەمەال مستەففای بارزانييە وە دەکات.
بە
ن بەھﯚی ل ھااتووﯾيەوە لەڕوووی سەربازﯾﯾيەوە ،دوای ددامەزراندنی سوپای
مەال عوسمان
م
شداری
سەربازی ،بەش
سەرەکی س
شق پ کەری س
ستان لەمھابااد ،وەک مەش
ککﯚماری کوردس
ی ئەو کﯚمارەەدا کردووە.
ستانی سوپای
ەبەپ وە راوەس
لە
مەشقپ کەری
پ
ەکەم
 (201عوسما ن سەعيد ناسراو بەمەال عوسمان ،ﯾە
رۆۆژی )13/2/2
کﯚماری کوردستان لەمھابادو ھااوڕ ی نزﯾکی مەال
ی
سوپای
شمەرگەی س
ھ زەکانی پ ش
مستەفای بارززانی لەکەالووەﯾەکدا لەشاارۆچکەی چﯚﯚمان ،کﯚچی دواﯾکرد.
م
سەرچاوە :ما پەڕی لﭭين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

موش

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
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ژمارە187 :

عوسمان محەمەد عەلی زا ه.2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771552
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1954
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە188 :

عوسمان کەرﯾم شەرﯾف ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171518
23خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە189 :

عومەر حەمەالو کاکەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071431
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

101

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە190 :

عومەر سەعيد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071448
35خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە191 :

عومەر عەبدو

ئيسماعيل

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971400
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  15ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

102

ژمارە192 :

ەرﯾم
ەر عەلی سەﯾد کە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038117
71482
ەمەن
ە کی گوندی عەسکەر ،تە
15خە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە193 :

سا محەمەد عەلی
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231147525
58157
شەی نانەوا ببووە.
سا ی ) ( 1964رەواندز ،پيش
ەداﯾکبووی س
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەنفالکراوو

شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە194 :

سمەت قادر عەزﯾز
عيس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357230
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە195 :

عەبدل ەحمان مستەفا سەدﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171511
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  30ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە196 :

عەبدولقادر سا ح محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871573
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1959
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە197 :

عەبدولقادر محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871574
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1952
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە198 :

عەبدولقادر مەجيد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771561
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1955
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە199 :

م 11
دولقادر کاازم قاسم
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261419477
71531
ی گوندی قاﯾﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبوووی 1954
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە200 :

دول ەزاق خدر مام ش خ
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231149025
58158
 (196رەواندز کاسب.
ی سا ی )64
لەداﯾکبووی
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
بەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ئەنفا لکراو

شارەکان:

رواندزز

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە201 :

دولکەرﯾم نەجم عەلی
عەبد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771556
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1947
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە202 :

عەبدو

حەميد ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871564
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1960
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە203 :

عەبدو

عەبدولرحمان رەشيد

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971383
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن 31
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
رەگەزی کەس :پياوان
شارەکان:

کەرکوک

ژمارە204 :

عەبدو

محەمەد عەبدولقادر 14

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771534
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1955
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە205 :

عەتار عومەر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071457
15خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە206 :

عەدنان حەميد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871563
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1952
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە207 :

عەزﯾمە عەبدو

سەعيد

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071455
20خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە208 :

عەسکەر حەمە خەجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461674
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
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گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە209 :

عەلی حەسەن سەعيد 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771521
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1949
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە210 :

عەلی حەمە سا ح دەرو ش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312142310703
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ناوی سەبرﯾە
بووە ،داﯾکی ی
،
خەفە کو ر( للە داﯾک
ی بنەکەی )خ
 (195لە گوندی
ە سا ی )50
لە
حوس ن دا ھﯚﯚﯾە ،لە سا ی ) (1988لە )ملە سوورەە( ئەنفال دەککر ت
ککچی ش خ حو
ی خ زانی :
جەم ئەندامانی
ەگەڵ سەرج
لە
ە سا ح دەروو ش عەلی
•عەلی حەمە
•خ زانەکەی )سەلمە محە
حەمەد عەلی )
مندا ەکانی )ببەﯾان و شل ر و د شاد و پپەرژﯾن )
م
سەربەخﯚ
ﯚ
گی
سەرچاوە :فرﯾﯾاد زەنگنە  -مما پەڕی دەنگ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە211 :

گو ە
ی حەمە گ
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151141246
61665
سەربە شارەد ی قادر کەرەەمە.
ە مکاﯾ ی سە
ی گوندی قە
خە کی
ەنفالکراوانی ھەردوو
ستی ناوی ئە
بارەت بە )ليس
ەخرەدﯾن گەر ميانی( سەبا
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )فە
سەرچ
2011-09-15
ی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خووارﯾن( بﯚ کورردﯾپ دﯾا لە 1
گوندی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

شارەەکان:

ککەرکوک

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە212 :
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عەلی سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071474
47خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە213 :

عەلی عەبدو

ئيسماعيل

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971399
17خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە214 :

غالب ئەحمەد سا ح 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771527
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1963
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە215 :

فائق ئەحمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171493
39خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە216 :

فاتح جومعە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971387
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە217 :

فاتمە مستەفا رەزا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071463
46خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە218 :

فاتيح عەبدو

سەعيد

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071454
23خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە219 :

فازل شافی ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311542358162
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لەداﯾکبووی سا ی ) (1957رواندز ککاسب
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ئەنفاالکراو

ن:
شارەکان

دز
رواند

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە220 :

ەحمەد
ل سابير ئە
فازﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038117
71495
ی عەسکەر ،تەمەن
خە کی گوندی
202خ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە221 :

سەن  -فاﯾﯾق بنەکەﯾﯾی
کو خا حەس
ە حاتەم ک
فاﯾەق خەليفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11312051210697
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لە داﯾک بووە .داﯾکی ناوی )ئامينە
خەفە کو ر( ە
ی )بنەکەی خ
 (19لە گوندی
ە سا ی 960
لە
لە شاری
خەفە کو ر( ﯾان ە
ە
ەی سەرەوە لە گوندی )ببنەکەی
ح( ئەم و نەﯾە
محەمەد سا ح
م
حاتەم و
فاﯾەق خەليفە ح
ق
دەگەر تەووە بﯚ سا ی ) (1984لەم و نەﯾەدا
خورماتوو گيراووە
خ
ِ
ەکانی و خ زانەکەی
خﯚی و مندا ە
خەوە فاﯾەق خ
شداﯾە ،بە داخ
کوری لە باوش
)م
مەرﯾوان(ی ک ِ
ەکانی و
ئەمەش ناوی مندا ە
ش
سەروشوﯾن ککران.
ئەنفالدا ب س
ەدناوەکەی ئە
ە پروسەی بە
لە
ی:
خ زانەکەﯾەتی
ھاوژﯾن و
ەکانی ) :مەرﯾوان و کاروان و ھ
ی
حی شاسوارر( مندا
خ زانی )بەھار مەجيد فەتح
ورﯾا ).
سەربەخﯚ
ﯚ
گی
سەرچاوە :فرﯾﯾاد زەنگنە  -مما پەڕی دەنگ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە222 :

خری خدر
فەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038107
71436
ەن  25ساڵ
ەسکەر ،تەمە
ی گوندی عە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
رەگەززی کەس :پيياوان
شارەەکان:

ککەرکوک

ژمارە223 :
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فەوزﯾە عەلی ئاغا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071443
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  25ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە224 :

قومری رەفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971417
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە225 :

قەدرﯾە ئەحمەد ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257227
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە226 :

گورجی حەسەن رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971395
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە227 :

گو زار ئەحمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971372
26خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە228 :

گو ناز ئەحمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171491
44خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە229 :

گو يلک ئيبراھيم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257228
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە230 :

گو ەباخ حەمەالو کاکەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171507
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  50ساڵ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
رەگەزی کەس :خانمان
شارەکان:

کەرکوک

ژمارە231 :

گەالوﯾژ عادل رەحيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257221
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە232 :

گەالو ژ حەمە رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171478
40خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە233 :

گەوھەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071424
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  49ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە234 :

لوتفی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071452
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  32ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە235 :

لوقمان سەعيد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461670
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە236 :

ليمﯚ فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171508
45خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە237 :

لەتيف سەﯾد ئەمين
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461652
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە238 :

لەتيف عەبدو

قادر

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071464
48خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە239 :

لەتيف کەرﯾم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871569
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خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1946
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە240 :

لەﯾال عەباس جەوھەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257223
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە241 :

مارف سەﯾد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461660
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە242 :

محەمەد رەشيد محەمەد 27
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771547
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1971
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە243 :

محەمەد سابير سەﯾد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561693
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە244 :

محەمەد سەعيد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461669
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە245 :

محەمەد سەﯾد عەلی ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071423
38خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە246 :

محەمەد سەﯾد قادر )پﯚليس)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561684
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە247 :

محەمەد سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071475
36خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

127

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە248 :

محەمەد عەبدو

قادر

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971401
55خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە249 :

محەمەد عەلی ئاغا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071435
28خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە250 :

محەمەد عەلی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971371
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خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  23ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە251 :

مستەفا رەشيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971384
50خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە252 :

ميکاﯾل سەعيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071425
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە253 :

مەجيد عومەر عەلی زا ە .8
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771558
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1955
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە254 :

مەجيد محەمەد مستەفا 17
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771537
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1959
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە255 :

مەحمود سا ح رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871571
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خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1970
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە256 :

مەحمود عەلی ئاغا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071433
25خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە257 :

مەرﯾوان فاﯾەق خەليفە حاتەم کو خا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312092610699
ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە258 :

مەرﯾوان کاکە رەش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971409
4خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە259 :

مەشخە عومەر عەبدل ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171489
15خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە260 :

مەعروف قادر ئەحمەد 15
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771535
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1953
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە261 :

مەعروف محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771562
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1956
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە262 :

مەليحە نەجم حەمە ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171513
38خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە263 :

مەنسوور حاجی رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461661
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە264 :

مەھاباد لەتيف عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071466
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن 18
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە265 :

مەھدی کاکە حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412561687
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە266 :

نادر قادر ئەحمەد 16
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771536
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1965
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە267 :

نازەنين ئازاد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971380
4خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە268 :

ناسر حاجی رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461662
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە269 :

ناصح لەتيف عوسمان 30
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771550
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1968
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە270 :

نجم رۆستەم عەلی عەزﯾز 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771524
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1972
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە271 :

نسار رەشيد محەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771548
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی گەورە ،لەداﯾکبووی 1973
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە272 :

نفی عەلی عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171479
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن 50
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە273 :

نەبەز سەعيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071426
40خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە274 :

نەجم سەﯾد ھەﯾەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461676
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە275 :

نەجمەدﯾن حوس ن حەمە سو تان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461673
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە276 :

نەجيبە حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357231
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە277 :

نەجيبە سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971392
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  30ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە278 :

نەرﯾمان عەلی سەﯾد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171481
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  12ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە279 :

نەسرﯾن سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171497
15خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە280 :

نەشميل سابير ئەحمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171494
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  22ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە281 :

نەعيمە قاسم عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392257224
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە282 :

ھاجەر حەسەن مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971364
18خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە283 :

ھاجەر عومەر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071456
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  21ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە284 :

ھاوژﯾن ئەحمەد عەلی ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071445
10خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە285 :

ھاوژﯾن جوام ر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171487
11خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە286 :

ھاوژﯾن فاﯾەق خەليفە حاتەم کو خا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312101410701
ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە287 :

ھاوکار سەعيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071428
15خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە288 :

ھ رش ئەحمەد عەلی ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071446
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  9ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

کەرکوک

رەگەزی کەس :پياوان

ژمارە289 :

ھ رۆ کاکە رەش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610380971408
6خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

بااشووری کورددستان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە290 :

ەمەڕی
ی
دۆ
دﯾيە مەال ئئەحمەد  -ھەدﯾيە د
ھەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201031377
72284
ما ی باوکی ئااوارەی
ەداﯾکبووە ،ا
ﭬەری بارزان لە
ی سەر بەدەﭬە
سا ی ) (1985لەگوند کی
س
غەکانی سەررەتاﯾيو
 (1ساڵ ژﯾان لەئ رانو تەواوکردنی قﯚناغ
و تی ئ ران بووونو دوای )15
غی
ەزای سﯚرانو لەو ش قﯚناغ
ەراونەتەوە قە
نااوەندی لەو و تە ،لەسا ی ) (2000گە
کﯚی
شی ئابوری کﯚﯚل ژی کارگ رﯾﯾو ئابوری زانک
شانيش بەش
ئاامادەﯾی تەواو کردووەو پاش
ی تەواو کردوە .
سە حەدﯾنی
س
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ژمارە291 :

ەد عەلی ئاغا
وراز ئەحمە
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6261038107
71444
ەمەن
ە کی گوندی عەسکەر ،تە
12خە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە292 :

ھە ﯚ مەحمود عەلی ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071441
9خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە293 :

والی سەعيد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071447
38خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە294 :

ورﯾا سەعيد عەبدول ەزاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052311501758159
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ئيشغال
ل
ەر لە
شەی فەرمانبە
سا ی ) ( 1954رەواندز پيش
ەداﯾکبووی س
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەنفالکراوو

شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە295 :

ەم کو خا حەسەن
ەليفە حاتە
ورﯾا فاﯾەق خە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11312103410702
لکراو
ئەنفالک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە296 :

وەھااب سەﯾد ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151141246
61651
سەربە شارەد ی قادر کەرەەمە.
ە مکاﯾ ی سە
ی گوندی قە
خە کی
ەنفالکراوانی ھەردوو
ستی ناوی ئە
بارەت بە )ليس
ەخرەدﯾن گەر ميانی( سەبا
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )فە
سەرچ

148

گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە297 :

ﭬيان حەسەن حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071422
خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن  12ساڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە298 :

کاروان فاﯾەق خەليفە حاتەم کو خا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312094910700
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ئەنفالکراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە299 :

کاروان والی سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071451
9خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە300 :

کامل عومەر عەلی زا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194771559
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1959
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
رەگەزی کەس :پياوان
شارەکان:

کەرکوک

ژمارە301 :

کاميل مەال عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461658
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە302 :

کامەران سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171502
8خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

151

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە303 :

کوردستان سابير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381171499
12خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە304 :

کو ستان عەباس مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050310392357236
بەپ ی ﯾەک ک لە دۆکوم نتەکانی داگيرکەری بەعسی ،ئەم خانمە لە کاتی ئەنفالە شوومەکاندا
فرۆشراوەتە و تی ميسر بﯚ کارکردن لە ﯾانەکانی شەودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە305 :
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کەمال حەمەالو کاکەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062610381071432
22خە کی گوندی عەسکەر ،تەمەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە306 :

ﯾاسين ئيبراھيم برزۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871567
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1967
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە307 :

ﯾوسف سەﯾد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511412461668
خە کی گوندی قە مکاﯾ ی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن گەرميانی( سەبارەت بە )ليستی ناوی ئەنفالکراوانی ھەردوو
گوندی قە مکاﯾ ی ژوورﯾن و خوارﯾن( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-09-15
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە308 :

ﯾەحيا ئيبراھيم برزۆ .18
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614194871568
خە کی گوندی قاﯾتەوەنی بچووک ،لەداﯾکبووی 1967
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە309 :

اوميد علي عمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012023334092806
من قرية عسكر ،العمر  ٢٥سنة
Taybetmendîyekanî babet
Piyawan Regezî kes:
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Netewe:

Kurd

Herêm:

Başûrî Kurdistan

Şarekan:

Kerkuk

Şêwezar:

K. Başûr

ژمارە310 :

ئيبراھيم حەجی رەشيد حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611881
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )ب ششينک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1986ێ دگەل ر کخراوا جميل ب سفکى ﭬە .ل ساال ) (1988ل
ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1477
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ب سەروشو ن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە311 :

ئيبراھيم خوشفى حەجى حس ن
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370611883
ناحيا )د رەلوک (ﭬە .
ا
ەسەرب
ک گوندێ )ووەرەخەل( ﯾە
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )973
ژ داﯾک
ش دگەل دوو برا دکەﭬنەدەەست ن دوژمننى ل چەم جى و ب
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
سەرووشين دبن .پللە :پ.م
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1479
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ئەنففالکراو
جورێ
سەروشو ن
ێ کەس :ب س
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە312 :

ەر ئيبراھييم
ئيبراھيم عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370611886
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە .
)زاوﯾتە(ﭬە .
ە
حيا
ێ )باکوزێ( ﯾﯾە سەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
ەل ر کخراوا ددەشتا
 (1988ێ دگە
ساال )8-1981
شورەشا گوال ن دا کرﯾە ل س
ەشدارى د ش
بە
سمل .
 (1ل ئەنفال ن رەش ت تە گگرتن بدەست ن ل گەلي دﯾھ و ب
ل ساال )1988
سەروشين دببيت.
س
پللە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1482
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە313 :

ئيبراھيم عەلی س مان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611885
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1986ێ دگەل ر کخراوا برادەست .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتە دەست ن دوژمنى و ب سەرو شين دبيت .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ب سەروشو ن
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ژمارە314 :

ئيبراھيم محەمەد مەلﯚ عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611887
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )تالکورى( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1981ێ سەرب ليژنا ناوچا زاخو ﭬە ر کخراوا
عينزاال .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ل دەﭬەرا مانگ شک دکەﭬيتە دەست ن دوژمنى و ب سەروشين
دبيت .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1483
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە315 :

ئيدرﯾس عيسمەت د والى عەبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611898
ژ داﯾک بووﯾ ) (1975ﯾە .خەلک گوندێ )ب سک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ دگەل جميل ب سفکى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1495
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە316 :

ئيسالم سا ح تاھر محﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711905
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .خەلک گوندێ )مەرﯾنا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ دگەل خالد رەشيد کوچر .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل گوندێ ب سک و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1502
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە317 :

ئيسماعيل تاھر س مان ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711908
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .خەلک گوندێ )کور مەى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ دگەل على بندى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل گوندێ کور م و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1505
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە318 :

ئيسماعيل داود ﯾوخەنا مرب نا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711907
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە .خەلک گوندێ )باش ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ دگەل ليژنا ناوچا ئام دﯾ  .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل ئيبراھيم الخەليل و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1504
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە319 :

ئيسماعيل عەبدى ﯾوسف عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711909
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )راس العين( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )-1986
 (1988ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەدگەل ر کخراوا دەشتا س م ل .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا مانگ شک و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1506
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە320 :

ئيسماعيل قەھرەمان مح

نەبی
161

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711911
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )ئ کماال خابيرى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ دگەل سادق گەلناسکى .ل ساال ) (1988ل
ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا مانگ شک و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1508
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە321 :

ئيسماعيل ﯾوسف تﯚما گەورﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711914
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )بازێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە.
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1966دگەل بەتاليونا تيمز بارزانى و پشکدارى د
چەندﯾن شەر ن دەﭬەرێ دا کرﯾەمينا  :شەرێ سەرێ ئام دﯾ و شەرێ مەتينى و گەلەک شەر ن
دى .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1980ێ سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬەدگەل
مستەفا مزﯾرى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل قەلعا نزارک و ب
سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1511
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە322 :

ئيشﯚ شەمعون ﯾاوﯾال گﯚرگيس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011299
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )گوند کوسە( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ.ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا مانگ شک و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1531
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە323 :

ئەحمەد ئەحمەد رەشيد فەتاح
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611888
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .
خەلک گوندێ )گيزێ( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1976ێ سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە دگەل
صادق گيزى .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ل گوندێ کوان دکەﭬيتە دەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1484
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە324 :

ئەحمەد پيرۆ محەمەد مەسيحا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611889
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )پاسى( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1974ێ .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1986ێ دگەل حزبا سوشاليست .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ل دەﭬەرا مانگ شک دکەﭬيتە دەست ن دوژمنى و ب سەروشين
دبيت .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1485
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە325 :

ئەحمەد حس ن تەھا حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611890
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .خەلک گوندێ )کەﭬەرک ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1985ێ کادرێ ليژنا ناوچا ش خان بوﯾە .ل ساال ) (1988ل
ئەنفال ن رەش ل دەﭬەرا باکورمان دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م  /کادرێ
ليژنا ناوچا ش خان
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1486
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە326 :

ئەحمەد خەليل ئەحمەد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611891
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )بابوخک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل قادر ئالەکينى .بەشدارى د شورەشا گوالن دا
کرﯾەل ساال ) (1988ێ دگەل ر کخراوا دم دم ﯾا نورى بابوخکى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ت تەبەرزەکرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1487
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە327 :

ئەحمەد شەرﯾف ميرزا بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611892
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )سا حي ( ﯾەسەرب ناحيا )فەﯾدﯾ (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1985ێ سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬەدگەل ر کخراوا بارزان ﯾا
ابو علو بانى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل سەرێ سينا و ب
سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1488
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە328 :

ئەحمەد عەلی ئەحمەد سالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611893
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1973ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )-1980
 (1988ێ سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و
ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1489
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە329 :

ئەحمەد محەمەد س مان عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611894
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1983ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەدگەل ر کخراوا برادوست.
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن رژ م ل دەﭬەرا دوسکيا و ب سەروشين دبيت.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1491
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە330 :

ئەحمەد محەمەد عەلی ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611895
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )د راگژنيک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1963ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )-1986
 (1988ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەدگەل على ابو زﯾد .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل گوندێ دوکەرێ و ب سەروشين دبيت.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1492
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە331 :

ئەحمەد محەمەد عەلی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611896
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1985ێ دگەل ر کخراوا ھ زا ليژنا ناوچا دھوک .ل ساال )(1988
ل ئەنفال ن رەش ل گەلي دﯾھ دگەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1493
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە332 :
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ئەحمەد موسا بەکر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611897
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )دەرگەال ش خا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1983ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەدگەل ر کخراوا حاجى
حسين .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش د کەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل گوندێ دوکەرێ و ب
سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1494
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە333 :

ئەسخەرﯾا ﯾوسف تﯚما گەورﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611901
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )بازێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال
) (1988-1980ێ سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەدگەل مستەفا مزﯾرى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن
رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1498
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە334 :

ئەسعەد عەبدول ەحمان ئەسعەد ميکائيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711903
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ دگەل جميل ب سفکى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن
رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1500
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە335 :

ئەشقی محەمەد ئەحمەد عەبدول ەحمان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711916
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە .خەلک گوندێ )ز وا ش خ پيراموس( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە.
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1985ێ دگەل شەھيد تاھر ز وەى .ل ساال
) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا بامەرن و ب سەروشين دبيت .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1513
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە336 :

ئەمين فەتاح عەبدى ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711927
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە .خەلک گوندێ )راس العين( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1986ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەدگەل ر کخراوا دەشتا
س م ل .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا مانگ شک و ب
سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1524
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە337 :

ئەمين محەمەد تاھر ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711928
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )کانى مازێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬەر کخراوا بارزان .ل ساال
) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا باکورمان و ب سەروشين دبيت .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1525
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە338 :

ئەنوەر تەمەر چﯚلى ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711929
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1986ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەر کخراوا بەربژﯾن ﯾا
محەمەد حمدى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل گوندێ وەرم ل و ب
سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1526
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە339 :

ئەنوەر سەعدون محەمەد نيعمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711931
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1987ێ دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل سەرب ليژنا دھوک ﭬە.
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا مانگ شک و ب سەروشين
دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1528
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە340 :

ئەکرەم جەبار عەبدو

عەبدول ەحمان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711917
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1986ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەدگەل ر کخراوا شەھيد
ئەحمەد حاجى .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل گەلي دﯾھ و ب
سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1514
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە341 :

ئەکرەم شەھباز مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711918
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )شاورﯾک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1982ێ دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل ز رەﭬان محەمەد
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عەبدو حموى بوﯾە .ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب
دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1515

سەروشين

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە342 :

ئەﯾمەن عەبدولکەرﯾم سيسﯚ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711926
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1981دگەل محەمەد حمدى ر کخراوا بەربژن سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬەو پاشى ھاتيەﭬەگوھاستن بو ليژنا ناوچا دھوک تاکو ساال ) (1988ێ .ل ساال ) (1988ل
ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى دگەل براﯾەک خو ل دەﭬەرا مانگ شک و ب سەروشين
دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1523
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە343 :

جاسم ئەحمەد سا ح محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712244
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )کانى مازێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1981دگەل شيمال ز بارى .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى ل دەﭬەرا باکورمان و ب سەروشين دبيت.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1937
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ب سەروشو ن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە344 :

جومعە محەمەد خالد حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712240
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )ب سک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988دگەل محەمەد شفيق سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ھاتيەگرتن بدەست دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1933
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ب سەروشو ن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە345 :

جەبار حەجى وەﯾسى حەجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612220
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە .خەلک گوندێ )سەﯾداﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1979ێ دگەل لقى. 1
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى ل گوندێ ھەمزﯾک و ب سەروشين
دبيت.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1912
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ب سەروشو ن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە346 :

حەﯾدر عەبدو

حەمﯚ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401563312315
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .
خەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1974-1962دگەل محەمەد حەسەنباجلوری سەرب ھ زا
دھوک ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1987دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل سەرب ليژنا
ناچا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتە دەست ن دوژمنی و ب پشتی ئەشکەنجدانەکا زور ژ الﯾ
رژ ما بەعس ﭬە ل قەال نزارک گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2012
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ئەنفالکراو
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پ .د .ک.

پارتی:

ژمارە347 :

حەﯾدەر عەبدال حەﯾدەر دەرو ش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401585512316
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە .
خەلک گوندێ )شارﯾا( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1987دگەل ابو نصير سەرب حزبا شوعی ﭬە .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ل مەران گارەی دکەﭬيتە دەست ن دوژمنی و ب سەروشين دبيت .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2013
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە348 :

سدﯾق عەبدو

قادر عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=201012092058211414
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988و دبيتەپ.م دگەل قھار خەليل سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
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ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش کەتيەدەست ن دوژمنی ل گوندێ کور م
شەھيد دبيت و جەنازێ وی ل گوندێ کور م ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2144

و ھاتيەگولەبارنکرن و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ئەنفالکراو
جورێ کەس :گوللەبارانکری
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە349 :

عەبدولسەالم خەليل محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113443812473
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1981دگەل ر کخراوا محەمەد حەمدی ليژنا ناوچا
دھوک
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ل گوندێ کور م ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و
ت تەگولەبارنکرن و شەھيد دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2240

181

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ئەنفالکراو
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە350 :

عەبدو

س مان س مان عەبدول ەحمان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113250512462
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )بەرئاش ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1987دگەل ر کخراوا کوماتەﯾا محەمەد صارکی
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ھاتيەگرتن بدەست رژ ما ژ ناڤ چوی و ب سەروشين دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2229
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ئەنفالکراو
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە351 :

محەمەد عەلی محەمەد سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321124412625
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1968دگەل ھ زا ھەلگورد
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986دگەل محەمەد حەمدی ر کخراوا بەربژﯾن
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش دکەﭬيتەدەست ن دوژمنی و قەال نزارک ب سەروشين دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2382
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ب سەروشو ن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە352 :
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ميرزا عەبدول حەﯾدەر دەرو ش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407565012654
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە
خەلک گوندێ )شارﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )فەﯾدﯾ ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986دگەل ابو نسير سەرب حزبا کومونيست ﭬە
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ل دەﭬەرا گارەی مەران ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ب
سەرو شين دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2413
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ب سەروشو ن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە353 :

اوميد احمد بابكر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022115463793002
من قرية عسكر ،العمر  ٣١سنة
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :جنوب کردستان
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اللھجة :ک .جنوبي

ژمارە354 :

پرشنگ عمر عبدالرحمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030315384893020
من قرية عسكر ،العمر  ١٦سنة

ژمارە355 :

تارا صالح مولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030315442093021
من قرية عسكر ،العمر  ٧سنوات
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :جنوب کردستان
اللھجة :ک .جنوبي
الجنس :نساء
المدن :کرکوک

ژمارە356 :

سوزان سعيد محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032714425493080
من قرية عسكر ،العمر  ١٠سنوات
خصائص السجل
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القومية :کردي)ة)
األقليم :جنوب کردستان
اللھجة :ک .جنوبي
الجنس :رجال
المدن :کرکوک

ژمارە357 :

شوقي احمد بابكر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014013022270992864
من اھالي قرية عسکر ،العمر  ٢٠سنة
خصائص السجل
الجنس :رجال
القومية :کردي)ة)
األقليم :جنوب کردستان
المدن :کرکوک
اللھجة :ک .جنوبي

ژمارە358 :

فخري خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140520170034100563
من قرية عسکر ،العمر  ٢٥سنة
خصائص السجل
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القومية :کردي)ة)
األقليم :جنوب کردستان
اللھجة :ک .جنوبي
الجنس :رجال
المدن :کرکوک
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