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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە قوربانييەکانی براکوژﯾيە کە ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا
بەدەستيھ ناوە.
لەم ليستەﯾەدا رەچاوی رﯾزبەندﯾی ئەلفوب ی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و ش وەزمانەکان.
تﯚمارەکان بەپ ی توانا و دەستکەوتنی زانياری ،پ ناسيان نووسراوە ،و نە ئەگەر دەستمان کەوتب ت خراوەتە
پاڵ تﯚمارەکەﯾەوە .ھەروەھا ھەر م تاداتاﯾەکی تری پ وﯾستيش وەک پاشکﯚ لەگەڵ تﯚمارەکاندا دانراون.
contact@kurdipedia.org

کوردﯾپ دﯾا ،سەرباری ئەم پەڕتووکە ،لە داھاتوودا ھەو ی ئەم بەرھەمانەی خوارەوەش دەدات:
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ت بينی :وەشانی ﯾەکەمی ئەم کوردﯾپ دﯾانامانە ،تاقيکردنەوەن!

ئەم پەڕتووکە بەش وەﯾەکی ئﯚتﯚماتيکی لە بەرنامەﯾەکی کﯚمپيوتەرﯾی تاﯾبەت بە دەزگای کوردﯾپ دﯾاوە
ئافر ندراوە.
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بەھيوای ئەوەی ئەم ليستەﯾە زۆرتر و پاکژتری بکەﯾن و بەزووترﯾن کات وەشان کی تر بخەﯾنە بەردەستی
ئ وەی بەڕ ز..
ھاوڕێ باخەوان
01/06/2014
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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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ژمارە1 :

ئارازز کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7072153155
58363
شەھيدی سەنگەرە و وارﯾسی
ی
باوکی
ی
ھە ەبجە لەدااﯾکبووە،
ەسا ی  1975لەشاری ھ
لە
الو تی خﯚی ) 23تا
بەنرخترﯾن تەمەنی و
ن
ەبجەﯾە و
ە
ی ھە
ی کيميابارانی
چوار شەھيدی
چ
دا بەسەربردوووە لەژ ر
ی دەزگای پاراستنی پارتيد
ە زﯾندانەکانی
 (29سا ی لە
9
ەشکەنجەﯾەککی قورسدا.
ئە
ن وبراو دوای س ساڵ لە رزگارکردنی ھ رۆخان لەگگەرمەی شەڕڕی ناوخﯚداو لە31
ستنی پارتيو بەھﯚی
چنگی دەزگای پاراس
ی
ئاابدا لەشاری ھەول ر ،دەککەوﯾتە
ەشکەنجەی توندەوە لەوەەچەخستنی دەخەن.
ئە
ی
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە2 :

حمەد قادر
د خدر ئەحم
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511241912759
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ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە3 :

ئازاد فازﯾل محەمەد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012793

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن
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پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە4 :

ئازاد کەرﯾم سەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050820552057570
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە5 :

ئاسﯚس عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660308
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە6 :

ئاشور عەبدو

جومعە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912769
ئاکرێ
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە7 :

ئاکﯚ محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812736
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
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ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە8 :

ئوم د مستەفاا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4232229046
64612
ق .شەڕڕی ناوخﯚ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

کەس:
جﯚری کە

قوربا نيی شەڕی ناوخﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە9 :

ئوم د نکبين
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058013
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ک .کر کاری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە10 :

ئيبراھيم بەھرام عوسمان سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012781

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

21

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە11 :

ئيبراھيم دﯾلگين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050820021457564
رۆژی  1983-05-02لە قەندﯾل لە شەڕ کدا لەگەڵ ﯾەک تی کوژرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە12 :

ئيبراھيم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058015
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
22

پارت:

ک .کر کاری
ک

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە13 :

ماعيل وەرت
ئيسم

ماﯾل وەرت
 -سم

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010809043
38993
شی نوێ لە ددەشتی
ەکانی شﯚرش
ەرگەی مەفرەەزە سەرەتييە
 1بﯚتەپ شمە
·سا ی 1976
ھەول ر .
ھ
ەر می 14ی ئاکﯚ .
· 1978فەرمانندەی مەفرەززە بووە لە ھە
8
واستراوەتەوە بﯚ تيپی
ە
بﯚ ماوەﯾەک گو
· 1984فەرمانندە تيپی  73ھە ەموند بوووە .پاشان ﯚ
4
19ی کﯚ رەک .
9
شتن بﯚ
فالەکان و رۆﯾش
دی س بوە تا دوای ئەنف
·لە  1986وە فەرماندەی تتيپی مە بەند
مام
رزگاری و لەالﯾە )م
ی
ستانی
تيپە سەرکەوتووەکانی داس
ئ ران ،ﯾەک ک بوە لە سەرتي
شراوە .
خە تی ر زل ناانی پ بەخش
جەالل( ەوە خ
ج
سەرپەرشتی راستەوخﯚﯚی
ی
ی سەرکرداﯾەتتی ﯾەک تی و
 1بە ئاگاداری
·سا ی 1990
اوە.
ستانی( بﯚ ماوەی شەشە مانگ دا ب ە
حسن کو س
)ح
کوردستانيەوە
ە
الﯾەن بەرەی ک
دانە کە لە ال
 1ﯾەکيک بووەە لە و فەرماند
·سا ی 1991
ەول ر تا
شەق وە و ھە
کەن لە رانيە پاشانيش ش
ی راپەڕﯾن بک
راسپ ردراوە تاا سەرپەرشتی
ککەرکوک .
فەرماندەی ھ زی
ی
34ی ھە ەمووند بووە .دواتتر
ی بە تاليﯚنی 4
ن فەرماندەی
·دوای راپەڕﯾن
کومەتی
زەکانی سنور لە حک
ی
کراوە بە فەرماندەەی ھ
ە
37ی کارۆخ بوووە .لە سا ی 1993
7
ھەر م .
ھ
 1994لە قە دزێ کوژرا.
ی شەڕی ناووخﯚ لە 4/5/2
·لە دەستپ کی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
شەڕی
قوربانيی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە14 :

ئەبوبەکر مەمەند پيرۆت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812714
رانيه
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە15 :

ئەحمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012808

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

24

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە16 :

ئەحمەد فاﯾەق رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912767

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە17 :

ئەحمەد قادر مەولود
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782535
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە18 :

ئەنور عومەر عەبدو

ول

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912740
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

26

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە19 :

باوەدﯾن ئيبراھيم قادر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912770
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە20 :

بژار سەعيد گورون رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912755

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە21 :

بورھان مامە بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812725
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە22 :

بەختيار سدﯾق رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812730

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە23 :

بەختيار سوارە محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812733
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە24 :

بەختيار عەلی فەحتو

 -بەختيار بازﯾانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712706
گوندی ھا ە
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە25 :

بەرقی محەمەد سەعيد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012782
دھﯚک
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە26 :

بەھزاد محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005882539
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە27 :

تارﯾق محەمەد مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012797

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە28 :

تارﯾق نوری حەمەد ش خ مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012785

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە29 :

تاھير سدﯾق محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812713
رەواندز
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

33

ژمارە30 :

ەن
س ن حەسە
سين حس
تەحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511241912764

شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە31 :

کاوانی
ی
ی  -تەحسيين
وو کاوانی
سين وسو
تەحس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0304081639
91531
سا ی 1967
ەداﯾک بووە .س
بناری سەفين لە
ی
سا ی  1951لەگوندی کاووانيان-ی
س
ندﯾکردووە بە
ی نيشتەچی بووە .سا ی  1973پەﯾوەند
بننەما ەکەﯾان لە سل مانی
شﯚرشی ئەﯾﯾلولدا بەشداررﯾی
ی(ﯾەوە .سا ی  1974لەش
)کﯚمە ەی ماررکسی لينينی
1976
ەوە .سا ی 6
شﯚرش بﯚ شااری )کەربەال( دوورخراوەتە
ککردووە .دوای شکستی ش
ن.ک( دا
ستانەوە و لەرﯾﯾزەکانی )ی.ن
ە ەی رەنجدەەرانی کوردس
پ وەندﯾی کردۆۆتەوە بەکﯚمە
سەربازی
کراوە بەئەندامی کﯚميتەی س
ە
ەجﯚری ئەنجاامداوە ،سا ی 1980
چاالکی ھەمە
چ
برﯾتی بوون لە )ککەرﯾم
ی
ەشاری ھەول ر .رۆژی  1981/3/ 23س لە ھـاوڕ ياانی کە
لە
سينيش
ترﯾان دەسگيردەککر ن و تەحس
ن
ەﭬا کی
رەەسوڵ قادر و تەھا فەق ﯾوسف(و ھە
کﯚمە ە دا چﯚتە
ە
فرانسی
ەﯾەکەم کﯚنف
شدارﯾکردن لە
شاخ .دوای بەش
روووﯾکردۆتە ش
ەژﯾانی
ی 83ی ھەوررێ و فەرماندەی کەرتی پ سپ ردراوە.لە
خﯚشناوەتی و پاشان تيپی
خ
34

پ شمەرگاﯾەتيشدا چەندﯾن پلەی جﯚراوجﯚری پ سپ ردراوە وەک :ج گری فەرماندەی
تيپی 83ی ھەورێ لەسا ی 1983و فەرماندەی تيپی 91ی سەفين لە 1985و
فەرماندەی تيپی 85ی بەرانەتی لە 1986و لەسا ی  1989بﯚتە فەرماندەی تيپی
86ی دەشتی ھەول رو لەسا ی  1991ج گری فەرماندەی لەشکری دووی ھەول ر و
لەسا ی  1992بەرپرسی ھەوا گری بووە لەسەرکرداﯾەتی ناوچەی ھەول ر و لە
 1994قاﯾمقامی شەق وە بووە .لەئەﯾلولی 1995دا کراوە بەفەرماندەی لەشکری 9ی
کﯚﯾە و  1996دا ئەندامی فەرماندەﯾی دووی ھەول ر بووە .لەداستانی  13رۆژەی
سماقو ی -سوس -دا ،لە  1987/9/11دا نەوزاد کاوانی برای ژﯾانی بە کوردستان
بەخشيوە .وەک دوا وەفاداری لەرۆژی  1997/11/9دا لەگردی )جاسوسان( لەگەڵ
ھەﭬا ن )ھاوار رەمزی ھيرانی و بورھان حەميد کەرکوکی( ،بە خاکی کوردستان
سپ ردراونەتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە32 :

تەلعەت ئيبراھيم محەمەد عەبدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912742
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە33 :

جاسم عيسا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012784

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە34 :

جەبار نادر حەمەد سەليم مەسيفی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812721
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە35 :

جەزا محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812728
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە36 :

جەعفەر سمﯚ محەمەد ﯾوسف شيروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012804
دھﯚک
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە37 :

جەالل حاجی حس ن  -جەاللی حسە کەلﯚش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080919054560609
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سی
چاالکی سياس
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە38 :

ەی محە
اللی حەمە
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011093328
89936
ﯾەک تی
ی 47ی پيرەممەگرونی ک
سەرتيپی تيپی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
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پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە39 :

جەمال حەمەدەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072209245760481
مافناس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

مافناس

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە40 :

جەمالی حەالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322195586867
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە41 :

ی باپير
مالی عەلی
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913424
43410
کبووه.
سا ی  1945لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
دﯾکردووە بەبززوتنەوەی
چﯚتە بەرخو نندن ،سا ی  1959پەﯾوەند
سا ی  1952چ
س
ستانەوە.
رززگارﯾخوازی گگەلی کوردس
سا ی 1962
چﯚتە ناو رﯾزەەکانی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان ،س
سا ی  1960چ
س
شاری گواستﯚتتەوە بﯚ شاخ.
سەنگەری ش
س
ناوچەکانی سل مانی –
ی
بژاردەی
ی
کی ھە
لەگەڵ ھ ز ی
ەکﯚتاﯾی سا ی 1962دا لە
لە
شمەرگەکانی بادﯾنان.
مەتيدانی پ ش
ککەرکوک دا ن رردراوە بﯚ ﯾارمە
سا ی  1968لەخول کی مففەوەزﯾدا وەرگگيراوە و خو نندنی ئەو خوللەی بەسەرککەوتوﯾی
س
ەواوکردووە.
تە
تر چﯚتەوە
ەی رەنجدەرانی کوردستاان جار کی ر
سا ی  1975لەسەر رەزاممەندی کﯚمە ە
س
شاخ.
ش
ساالر عەزﯾزدا ﯾەکەم دەستتەی چەکدارﯾﯾی دۆ ی جاففەتيان
ە 1976/7/19دا لەگەڵ س
لە
ماوەت.
سراوی سەرباززی ناوچەی م
دا بﯚتە ل پرس
شمەرگاﯾەتيد
ەسەرەتای پ ش
دامەزراند و لە
ھاتووﯾی خﯚی لەالﯾﯾەن سەرکردااﯾەتييەوە
ی
ئازاﯾەتی و ل
ی
دوای کارەساتتی ھەکاری لەبەر
شتمانيی کوردستان.
ەک تيی نيشت
می چواری ﯾە
ککراوەت ەفەرمماندەی ھەر م
41

رۆژی  1981/8/20لەگەڵ کﯚمە ک پ شمەرگەی تردا لەگوندی س کانيان-ی سورداش
لە شەڕی براکوژﯾدا شەھيد کرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە42 :

جەواد رەشيد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812720
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە43 :

جەودەت ئەنوەر عومەر عەبد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912762
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە44 :

جەوھەر شەفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012807

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
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سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە45 :

حاتەم ئيسماعيل مەولود  -حاتم ھەروتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712705
خەليفان
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە46 :

حاتەم عەبدو

عەزﯾز

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812723
حرﯾر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە47 :

حاجی عەبدول ەحمان دەروﯾش ئەرەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913415413003
ل ساال 1953ز ،ل گوندێ ئە رەدنا ژ داﯾک بوﯾە و خواندنا خوﯾا سە رە تای ل گوندی ب دوماھی ئيناﯾە،
وﯾا ناﭬنجی ل دھوک ب دوماھی ئيناﯾە ل ساال  1972ز ،ل باژ رێ قەالدزێ،د گە ھيتە ر زﯾن ﯾە کتی
قوتابيانی کوردستان و ل ساال  1973ز ،دبيتە پ شمە رگە د گەل ھ زا عبدالمھيمن بارزانی و پشتی
نەکسا ساال 1975ز ،ئاوارەی ئيران دبيت و ل ئوردﯾگای جەھرەم ئە سفە ھان ئاکنجی دبيت و ل
ساال 1979ز ،ئ کە مين شانا ئيکەتيا الو ن دﯾمکراتا کوردستان پ ک د ھينيت ل ئاوارەﯾ  ،و ل ناﭬبە را
سال ن  1986– 1980ز ،چە ندﯾن پلە بو دھ تە دان و ل ساال  1986و د کونفرانس ئابدا دھ تە
ھەلبژاردن ب ئەندامی سکرتارﯾيەتا قوتابيان و الوان وھە ر د وێ سال دا دھ تە کوردستان ودبيتە
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پ شمە رگە و بە شدارﯾ د چە ندﯾن شە را د کەت ول ساال  1991د ھ تە ھەلبژاردن وەک بە رپرس
لقی سليمانی ﯾ قوتابيان و الوان و ل ساال  1996جارەکا دی دبيتە پ شمە رگە فە رماندەﯾا ليوا ل
سوپای نەە بو تيتە دان  0پاشی پال فە رمەنەدﯾا سوپا بﯚ دھ تە دان ،ود شە رەکی ل کەپک حە مە
ئاغای ل شەﭬا  25ل سەر  .1996/8/26دھ تە شە ھيد کرن شە ھيدێ قارە مان د وارێ روشە
نبيرﯾ دا دەستە ک بلند ھە بو و ب دەھان بابەت ل روژناما بەالڤ کرﯾن و ھەروەسا چەندﯾن ناميلکە
ژی چاپ کرﯾنە شە ھيدێ قارەمان بەشداری د گەلەک شەرا دا کرﯾە مينا شە رێ سپيلک ل
ساال 1974ز’ و دﯾسان شە رێ دوال باليسان و کەپکی و سەفينی و گەلەک ن دی
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )حاجی عەبدول ەحمان
دەروﯾش ئەرەدنی( لە22:13:37 2010-12-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

نووسەر

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە48 :

حس ن خدر محەمەد وسو حس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812729
مەسيفی شەق وه
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە49 :

حس ن مەجيد وەلی فەتحو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912756
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە50 :

حەسەن کو ستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215132808727
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ەروەرو
ەکی کورد پە
ی مام ئەحمەددی گە ەﯾە و لەبنەما ەﯾە
ستانی کوڕی
حەسەن کو س
ح
ت کﯚشەر لەناووچەی با ەکاﯾﯾەتی ھاتﯚتە ژﯾانەوه.
سی و پيشەﯾﯾی
خەباتی سياس
ی قوتابيانی ککوردستاندا خ
سا ی  1969لەناو ﯾەک تيی
س
دەستپ کردووەە.
کە ئەو کاتە
جدەرانی کورددستانەوە ە
کﯚمە ەی رەنج
چﯚتە رﯾزی کﯚ
سا ی  1972چ
س
ە ،سا ی
شان بووە بەل پرسراوی ککﯚميتەی راپەررﯾنی کﯚمە ە
ھ نی بوو ،پاش
ر کخراو کی نھ
سياسی
ی
ەری
کوردستانەوەو بووە بە رابە
و
شمەرگەی ک
 1979چﯚتە رﯾﯾزی ھ زی پ ش
9
ھەر می ))). 7
ھ
ماندەی تيپی 12ی
ەرگەی کردووە ،دواتر فەرم
ەند تيپ کی ھ زی پ شمە
فەرماندەی چە
فە
ەری و ر بەر کی ھوشياری
ەکی عەسکە
سەلماندی ککە فەرماندەﯾە
سﯚران بووەو س
س
سياسييە.
س
مە بەندی )((3ی ﯾەک تيی نيشتمانيی
عەسکەری م
ەل پرسراوی ع
پااشان بووە بە
رەنجدەرانی
ی
ەی
ەتی کﯚمە ی
دامی سەرکرداﯾە
بوو بەئەن ی
سا ی  1985بو
ککوردستان ،س
پاش جەنگی کييمياﯾی دژی
(ی ھەول ر ،ش
ککوردستانو ل پررسراوی مە ببەندی ) 3ی
سەن کو ستاانی لەو ھەلوومەرجە
گگەلەکەمانو دووای ھ رشەککانی ئەنفال شەھيد حەس
ەکانی ناوچەککانی
سەختەدا ،لەمانگی ئابی  1988سەرککرداﯾەتی مەففرەزە پارتيزانە
س
گەرەکانی ئاووەدانکردەوە تتا لەدەمی راپپەرﯾن دا
مە بەندی )((3ی کردو جار کی تر سەنگ
م
رزگارکردنی چەندﯾن شااری گەورەی وەکو
ی
لە
ی گەورەو کارﯾﯾگەری کرد ە
ەشدارﯾيەکی
بە
شەق وەو مەسيفو ھەول ررو کەرکوک ،بﯚ پاراستنی دەستکەوتەککانی راپەرﯾنييش
ش
لەپاش ھە بژاردن ببوو
ش
ێ(دا،
رۆۆ کی ﯾەکجاار گەورەی بيننی لە نەبەرددەکانی )کﯚڕێ
ەئەندامی پاررلەمانی کورددستان.
بە
شەڕی
شی راگرتنی ش
مە بەندی باددﯾنان ،پەرۆش
 199دا بوو بە ل پرسراوی م
ە ھاوﯾنی 92
لە
شەڕو
ەکات کدا ھەو ی راگرتنی ش
چی بەداخەووە رۆژی 1994 /5 /17و لە
نااوخﯚ بوو ،کەچ
کەسی تری
ی
شەش
ەدا ،خﯚی و ش
ی ھەر می ککوردستانی ئە
ئااساﯾيکردنەوەەی بارودۆخی
سەﯾەکەوە و ھەمووﯾان کووژران.
ککەوتنە ناو بﯚس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
شەڕی
قوربانيی ش

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە51 :

حەو ز حەسەن رﯾشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660305
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە52 :

حەﯾدەر قادر ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012789
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە53 :

خاليد سوارە محەمەد ئەمين شيروانی سيبيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012799

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە54 :

خا ە حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051120141978593
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە55 :

خدر رەحمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3111000578
82533
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە
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ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە56 :

خدر کﯚساری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
09091705112011
ەنی  25سا ی کوژراوه .توواناﯾەﯾکی بەررزی
خە کی پشدەەر بووە .لە  199 3لە تەمە
خ
ناسکی و
ی
ەست
قەسيدەکانی شاﯾەتی ھە
ی
ھەبووە لە زماانی کوردی و بەتاﯾبەتی ق
ھ
شيعرەکانی
ی
ی.
شيعری و ھونەرەکاانی رەوانبيژی
ی
باا دەستی کﯚﯚسارﯾن لە و نەی
بﯚ سروشت و جوانی
ھەﯾە کە سەرەڕای تيروانيننی جوانی ﯚ
ەتی خﯚﯾان ھ
مﯚرک کی تاﯾبە
م
ھە قو ن کی رەوانی
و مرۆڤ جوامييری با دەستتی بەسەر زمان و ﯾارﯾکرددن بە وشە ھ
نەری ھەبوو لە ئئيلقای شيعر و جﯚش
ی
ەرسوڕھ
تواناﯾ کی سە
ن .کﯚساری تو
ھەستی پاکن
ھ
شيعری خو ندب تەووە.
ی
گرانی لەھەر کو يەک
ی
ھەموو گو
خستە ناو ھە
و خرۆشی ئەخ
"قە ەمی
"مانگ گيران" ،ە
گ
دەکانی
خﯚی چاپکراوەە .لە قە سيد
ﯾە کە دوای خ
دﯾوان کی ھەﯾە
سە".
راستگﯚ"" ،پرس
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

ی سياسی
ئيسالمی

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

رانيە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە57 :

خدر ﯾاسين خەتاب باز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012794

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە58 :

خورشيد ئيبراھيم قادر لوتفی خورشيد گراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712697
ھەول ر /بەستﯚرە
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

53

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە59 :

خەليل ميران قادر سوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912760

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە60 :

خەليل نادر حەمە سەليم خەليل مەسيفی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812722
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە61 :

د دار تﯚفيق مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912771
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە62 :

د زارر حوسين عەليەفەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6252245026
60338
سا ی  1981بوو بە فەرماندەی
شاری کﯚﯾەﯾە .لە س
ی
شەھيدی فەررماندە لەداﯾککبووی
ش
شاری
سﯚسياليستی کوردستان لە دەﭬەری ش
ی
سلطان لە رﯾززی حيزبی س
قوەی ھەﯾبەس
قو
شتی بيتو ن ،شەھيد دەﯾاان داستانی دل رانەی لە دژی
ککﯚﯾە و خﯚشنااوەتی و دەش
 1983لە سماقو ی گرتک
1
داگيرکەرانی ککوردستان تﯚممار کرد بە م مەخابن لە -05-12
مانی کوردستتان شەھيد ککرا.
يەتی نيشتيم
ەدەستی ھ ززەکانی ﯾەکيە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە63 :

رابەرر عەبدو

مانی
رەسوڵ رابەر چﯚم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812712
قەزای چﯚمان
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە64 :

رزگار محەمەد عەبدو

 -رزگاری سجن

http://www.kurdipedia.org/?q=2012112613344473947
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە65 :

رزگار وەسمان خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782532
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە66 :

رۆستەم سەليم قادر رەسوڵ بورھان نﯚپل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712700
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە67 :

ر باز جەوھەر شەفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812727
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە68 :

ر بوار حەسەن ئيبراھيم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912772

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە69 :

رەحمان عەلی حس ن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912765

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە70 :

رەفيق ئەحمەد خورشيد عەلی رەفيق ئاژگەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812719
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە71 :

رەمەزان ئەحمەد حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051536511554
ناسراو بە ئاکﯚ سوور  ،سا ی  1965لەگوندی شەوگ ر-ی بناری کەرکوک ھاتﯚتە دنياوە و لەتەمەنی 15
سا ی پەﯾوەندﯾی بەڕ کخستنەکانی کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستانەوە کردووە و لەتەمەنی 16
سا يدا کاری ر کخستن و پ شمەرگاﯾەتی بەﯾەکەوە گر داوە و لەسا ی  1981لەھەر می دووی
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چەمی ر زان دەب تە پ شمەرگە.
قﯚناغەکانی پ شمەرگاﯾەتی پلە بەپلە ب ﯾوە ،لەفەرماندەی مەفرەزە و کەرت و ج گر تيپ و سەرتيپ و
بەتاليﯚن و فەرماندەی ھ ز و دوای راپەڕﯾنيش و لەگەڵ دامەزراندنی سوپای ﯾەکگرتووی کوردستان بووە
بەفەرماندەی فەوجی دووی پاراستنی کەرکوک بەپلەی موقەدەم و دواتر ج گری ليوای تاﯾبەتی
کەرکوک بووە.بەرلەوەش و لەدوای ئەنفالەکان ئەرکی ل پرسراو تی پارتيزانەکانی کەرکوک و رەت ی 9ی
سورداشی پ سپ ردراوە ،مەداليای ز رﯾنی پارتيزانەکانی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستانی
پ بەخشراوە.
لەزۆربەی ناوچەکانی کوردستان پ شمەرگاﯾەتی کردووە ،وەک )کەرکوک ،دەشتی ھەول ر ،ناوچەی
سورداش ،ئاسﯚس ،پيرەمەگرون ،گەرميان و بادﯾنان و کوردستانی رۆژھەالت و تاد( لەزۆربەی
داستانەی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان بەشدارﯾکردووە وەک )داستانی نەبياوا ،کەرکوک،
شيوەسوور ،تورکی ،داستانی رزگاری ،دۆ ی جافاﯾەتی ،دابان ھەالج… تاد).
لەژﯾانی پ شمەرگاﯾەتيدا  6جار برﯾنداربووە .لەراپەڕﯾنی 1990دا بەشدار بووە و شەوی 1994/12/25\24
لە چيای سەفين-دا گيانی سپاردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە72 :

زوب ر ئەحمەد تﯚفيق ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912773
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە73 :

سالم جەوھەر مەجيد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012795

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە74 :

سامان عەلی ئەحمەد خدر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812709
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە75 :

سا ح حەسەن شەرﯾف حەسەن سا ح بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012805
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە76 :

ستار ئەحمەد عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012783
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە77 :
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ن
مان رﯾحان
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511242012810

شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە78 :

سوارو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4251143195
56915
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ەروشو ن
ب سە
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جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە79 :

سوارە شﯚرۆ خدر کاکەحەمە مام سوارە سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812708
ھەرﯾر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە80 :

سوارە محەمەد ئەمين  -سوارە شيروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012800
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە81 :

سوارە ميرزا رەسوڵ رۆستەم حاجی سوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712702
رانيە
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

68

ژمارە82 :

سەباح سەعدۆ ھ رۆ سەباح سەروکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012806
دھﯚک
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە83 :

سەردار عومەر جيھانگير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912763

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە84 :

سەعدی ئەسعەد ش تنە شيروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012801
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە85 :
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دکتﯚر شﭭاان
عيد کرمزتتﯚپراک  -د
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031249312267
سياسی
چاالکی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
باکوورری

ەس:
جﯚری کە

چاالککی سياسی

ەس:
جﯚری کە

قورباننيی شەڕی نناوخﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە86 :

سماعيل
ەحمەد ئيس
الم قادر ئە
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511242012796

شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس
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پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە87 :

سەﯾفەدﯾن ئەحمد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812737
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە88 :

سەﯾوان عەلی  -سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071508019862
لە  1971لە سل مانی لە داﯾک بووە و لە سا ی  1997بەشداری ت کﯚشانی ئازادی بوو و لە
 1997/10/14لە دەرگە ە شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە89 :

شاھين رەزا بارام سل مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912761

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە90 :

شيروان عەبدول ەحمان کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660304
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە91 :

شيمال سابير تەھا عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012798

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە92 :

ش خ تارق نوری محەمەد ش خ تارق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712695
بەکرەجﯚ
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە93 :

ش خ عەبدول
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058011
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ک .کر کاری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە94 :

ش رزاد رەحمان عەو

قادر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812735
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە .خە کی رانيەﯾە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە95 :

عوب د ميرزا ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812732
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە96 :

عوسمان رەسوڵ بابەکر پيرۆت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812718
رانيه
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە97 :

عوسمان سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012809

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە98 :

سوڵ
ەمەد رەس
سمان محە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511242012790

شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە99 :

جيد نەمە ی
سمان مەج
عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1221080327
73017
شارەزوری کﯚڕی خەببات چاوی بەددنيا
ی
ەسا ی  1956لە گوندی نەمەڵ لە بناری
لە
ھە ھ ناوە.
ھ
 19پەﯾوەندی بە رﯾزەکانی )کﯚمە ەی ررەنجدەرانی ککوردستان( ەوە
ە سا ی 978
لە
ککردووە.
ەز( ی ھە گرتوە.
ەترس بووە ،نازناوی )نەبە
ل ت کﯚشەر کی ئازاو چاونە
ەدوای ئەنفال
لە
ک( بووە
ە مانگی  1988/11دا لەتييپی ژمارە ) (3ی سوپای رزگاری کورددستان )سرک
لە
تيپ.
ە پ شمەرگە لەبەر ئازاﯾەتتيی و جەربەززەﯾی کراوە بە ج گری پ
بە
چاوی ھەبووە.
دا رۆ ی بەرچ
ی ر کخراوەﯾيد
ە چەندﯾن چااالکی و کاری
لە
سنوری قەرەداخ و شارەزوور رۆ ی
ی
ەکانی
ە گەﯾاندنی پ داوﯾستيەکا ن بﯚ پارتيزانە
لە
خﯚراک و دەرمان.
ک
دﯾاری ھەبووەە ،وەک تەقەممەنی و
79

سا ی  1991لە راپەڕﯾنە جەماوەرﯾيەکەی خە کی کوردستان خەمی ئەو پاراستنی
بە گەنامەو مومتەلەکاتەکانی دام و دەزگا سيخوڕﯾيەکانی رژ م بوو ،لەو رووەوە رۆڵ و
ج دەستی دﯾاربوو.
لەژﯾانی پ شمەرگاﯾيەتيدا دوو جار بەخەستی برﯾنار کراوە.
لە سا ی  1994کراوەتە فەرماندەی تيپ لە مە بەندی ) (9ی شارەزوور.
لە  31ی ئابدا فەرماندەﯾەکی بەورە و خﯚڕاگر بوە ،لە شەڕی سەﯾرانبەندا دەور کی
کارﯾگەر و بەرچاوی لە ت کشکاندنی ھ زی ھ رشبەری پارتيدا بينيوە.
سا ی  1999کراوەتە ج گری ھ زی ) (3لە شکری شارەزوور.
دەرچووی خﯚلی دوەمی فەرماندەی بوو لە کﯚليژی قە چواالن.
ئەوەی شەھيد عوسمانی ناسيب ت دەزان ت ناوبراو لەوەتەی ھەستی بە بوونی
خﯚی کردووە بﯚسات کيش خﯚی لە بەرپرسيار تی نەشاردوەتەوە و ھەردەم لە رﯾزی
پ شەوەی خەبات و بەرخوداندا بووە.
بەداخ و پەژارەﯾەکی زۆرەوە لە شەوی  2000/10//5/4دا لەشەڕ کی نەخوازراو کە
بﯚخﯚی زۆر پ ی نيگەران بوو ،شەھيد دەکر ت.
سەرچاوە :عەبدول قەرەگﯚلی  -ما پەڕی کوردستان ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە100 :

عوسمانی قالە منەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111617165787815
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە101 :

ەسيفی
عومەر مە
ەر حس ن ئەحمەد مستەفا ع
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511241812716
بەستﯚﯚرە
شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

81

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە102 :

عومەر حس ن مەجيد وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912758
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە103 :

عومەر سا ح سل مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812738
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە104 :

عيزەت عەبدولسەالم حس ن ئەرەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913344313000
ل ساال 1973ز ،ل گوندێ ئە رەدنا ژ داﯾک بوﯾە ،قوناغا خاندنا سە رە تای ل ئينشک ب دوماھی
ئيناﯾە ،ل ساال 1987ز ،دبيتە پ شمەرگە د گەل ر کخراوا مە تين و ل ساال 1988ز ،بە رەڤ ترکيا دچيت
و ل چادرگەھا ماردﯾن ئاکنجی دبيت و ل ساال 1991ز ،دبيتە پ شمە رگە د گەل ھ زا )جەھوەر ميرزا ئە
رەدنی( و پاشی دھ تە ﭬە گوھاستن بو دگەل لە شکەرێ تاﯾبەتی دوو و )لقا ز رەﭬانی( و پال سەر
پەل بو دھ تە دان و ل روژا  1995 / 7/ 12ز ،ل سيالفک ل محوە رێ زﯾارەت شە ھيد دبيت شە
ھيدی بە شداری د ﭬان شەرا دا کرﯾە ،شە رێ کەس نەزان و شاوﯾس..
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )عيزەت عەبدولسەالم
حس ن ئەرەدنی( لە22:25:10 2010-12-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە105 :

عەبدولکەرﯾم عوسمان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912757
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە106 :

عەبدو

حەمە ئەمين عەبدو

 -عەبدو

چاوشين

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712703
کانی وەتمان
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە107 :

عەبدو

خدر ميرۆ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012788

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە108 :

عەبدو

ولرەحمان سەعيد گەردون بەزاز

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812731
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە109 :

عەزﯾز تاھير حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012779

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە110 :

عەلی بابەکر قادر بابەکر  -بەختيار شيروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812734
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

شارەکان:

ھەول ر

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە111 :

عەلی حس ن کەرﯾم سەليم عەلی مەسيحی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812710
مەسيف سە حەدﯾن
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە112 :

عەلی عەزﯾز حس ن عەلی دﯾبەگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712704
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە113 :

غازی ئاغا محەمەد خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012791

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە114 :

غازی ئيسماعيل خورشيد  -غازی تﯚپخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712701
بەحرکە
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
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سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە115 :

غانم تاھير وەلی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912752

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە116 :

فاخر ئەحمەد محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912753
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە117 :

فاروق سەليم وەسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912754
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە118 :

فواد محەمەد تﯚفيق حەمە ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912745

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە119 :

فەتاح حس ن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012780

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە120 :

فەتاح عيسا حاجی شيروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012803
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە121 :

فەتاح مەمەند شيروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012812

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە122 :

فەرحان مستەفا حەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782538
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە123 :

فەرمان محەمەد ش خە فەرمان دارەبەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812724
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە124 :

فەرھاد غەفور کاکول حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912744

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە125 :

فەرھەنگ محەمەد مستﯚ  -فەرھەنگ مەسيفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812711
مەسيف سە حەدﯾن
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە126 :

فەﯾسەڵ حاجی رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912751

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە127 :

فەﯾسەڵ عەلی رەسول
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912741
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە128 :

قادر مەغدﯾد مستەفا ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012786

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە129 :

قاسم محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012787
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە130 :
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لوقمان حاجی عەبدول ەحمان کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912766

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە131 :

لوقمان حەمە سا ح حەمە سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012776

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە132 :

لوقمان عەلی حس ن عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012792

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە133 :

مام ئاراس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051120061078594
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە134 :

مەد حس ن عوسماان
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511241912749
ھەول ر
شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس
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پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە135 :

محەمەد ئەحمەد حەسەن عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912748
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە136 :

محەمەد ئەحمەد سا ح فەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012778

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە137 :

محەمەد حەسەن کەرﯾم پير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812739
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە138 :

الق
ەمەد حەال
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02213341910186
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە139 :

شيد
شيد رەشي
ەمەد خورش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511241912768

شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە140 :

محەمەد عەلی سەعيد ئەسعەد شيروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012802
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە141 :
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محەمەد عەلی محەمەد حەمە عەلی قەرەچەتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012775
سل مانی
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە142 :

محەمەد قەرەسونگور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050820021457565
رۆژی  1983-05-02لە قەندﯾل لە شەڕ کدا لەگەڵ ﯾەک تی کوژرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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پارت:

پارتی کر کارانی کوردستان- PKK

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە143 :

محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058014
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ک .کر کاری

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە144 :

محەمەد کو خا قادر ئاوەکە ەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082814494458503
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە145 :

مرەشيد سدﯾق مەال مرەشيد کﯚری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812717
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە146 :
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موحسين محەمەد مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782537
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە147 :

موخليس غەفور حوسەﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782534
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!
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ژمارە148 :

ميرزا شەمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012811

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە149 :

مەجيد عەو

مەجيد مەجيد عەو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241812707
گوندی س وەکه
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە150 :

عەلی
ی حەمە ع
نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818113100
04735
ەوانەکانی جەنگی بەررەﯾی زۆزگ  -با ەک،
ی
سا ی  1941لەداﯾکبووە ،ﯾﯾەک ک بوو لە پا
س
تيرۆرکرا.
لە سل مانی تي
ەرچاوەکان ە
19دا .سا ی  1981بەپ ی زۆرﯾنەی سە
ە سا ی 974
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە151 :

عەبدو
ە ئەمين ع
مان حەمە
نەرﯾم
112

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511242012777

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە152 :

نەرﯾمان محەمەد داود مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912750

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە153 :

نەوزاد فەتاح قاسم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912743
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە154 :

ھاشم عومەر عوسمان وەسمان  -ھاشم جيھاز
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712696
ھەول ر
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە155 :

ھاوڕێ لەتيف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051612525058012
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ک .کر کاری
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ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە156 :

ھيوا سل مان عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110005782536
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە157 :

ھە گورد عوسمان  -مام ﯾەحيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660306
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ
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پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە158 :

کاروخ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061622214660307
ق .شەڕی ناوخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە159 :

کامەران ئەحمەد حەسەن عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912746

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە160 :

کامەران مەولود عەبدول ەحمان رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912747

پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە161 :
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وکر
ن بکر شو
کاوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511241812715
ھەول ر
شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

سەروشو ن
بس

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە162 :

م  -موالزم کەرﯾم
کەرﯾﯾم سەالم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0620202709
94459
بەرپرسی
ی
چەی شارباژ بووە ،لە شﯚﯚڕشی ئەﯾلووولدا
خە کی بەردەە زەردی ناوچە
خ
ئەندامی سەرکرداﯾەتتی پاسﯚک و ئنجا بووەتە پارتی و
ی
سەربازی بووەە ،پاشان بووەەتە
س
19دا لە شەڕ ی براکوژﯾدا ککوژراوە.
ە سا ی 995
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ی
سەربازی

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
قوربانيی شەڕی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

سﯚرانی
ی باشوور  -س
ززمان  -ش وەززار :کرمانجيی
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

پپارت:

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە163 :

کەرﯾﯾم عوسماان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3111203082
25057
لەالﯾەن پارتييەوە تيررۆر و ب سەرووشو نکرا.
ن
ە جەنگی ناووخﯚدا
راگەﯾاندکار ،لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:
ج

شو ن
ب سەروش

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
شەڕی
قوربانيی ش

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ئەم باابەتە باشتر ببکە!
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ژمارە164 :

تەالنی
ی
قادر  -بەررزان
کەماال عەبدوللرەحمان ق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0913150845
52027
مانييە ،لەسا ی 1979
بەپار زگای سل م
ر
دوکانی سەر
ی
چکەی
196ی شارۆچ
ەداﯾکبووی 66
لە
سا ی
نيشتمانی کوردستان و بەردەوام بوووە تاکو لەس
ی
ی
ەﯾوەندی کردووە بەﯾەک ـتی
پە
ستگيردەکر ت ،پاشان
تی لەالﯾەن بزووتنەوەوە دەس
ی ن وان بزوتننەوەو ﯾەک ی
 1994لەشەری
4
رززگار دەکر ت.
سيروان حس ن  -ما پەڕی ککوردستان ن ت
سەرچاوە :سي
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ناوخﯚ
ﯚ
شەڕی
قوربانيی ش

ئەم باابەتە باشتر ببکە!

ژمارە165 :

سف خاليد ننەجيب
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21511241812726
مانی
سل ما
شو ن بووە.
خﯚدا ب سەروش
مەرگەی ﯾەک تتی بووە و لە شەڕی ناوخ
پ شمە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان
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جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە166 :

ﯾوسف محەمەد مستەفا ﯾوسف بەحرکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712699
بەحرکه
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە167 :

ﯾەحيا مەحمود حەمە ئەمين مە ی مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241712698
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
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سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

جﯚری کەس:

ب سەروشو ن

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ئەم بابەتە باشتر بکە!

ژمارە168 :

ئازاد ئەحمەد رەشيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411804
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە .خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەئامر مەفرەزەسەرب ليژنا دھوک ﭬە .ل ساال
) (1997د شەرکيدا دگەل  PKKل گەلي ھەسناﭬاک ت تە شەھيد کرن .پلە :پ.م ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1396
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە169 :

ئازاد عەبدو

ميرە سور حمە خان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611899
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە .خەلک گوندێ )م شرو( ﯾەسەرب ناحيا )گەرمک(ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا ساال ) (1991دا کرﯾەو دبيتەپ.م ئامر بەتاليون دگەل ھ زا دﯾلياال و بەردەوام دبيت تاکو ساال
) (1994ێ .ل ساال ) (1994ل کارەساتا نافخو شەرێ پ نچوﯾن دگەل دوو برا و باب خو ت نەشەھيد
کرن و دگەھنەکاروان نەمرا .پلە :پ.م /ئامر بەتاليون
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1496
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە170 :

ئازاد محەمەد موسا بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611900
ژ داﯾک بووﯾ ) (1976ﯾە .خەلک گوندێ )دەرگەال ش خا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م سەرب سوپاﯾ  1ليوا خالد سل مان
ﭬەو بەردەوام دبيت ) (1998ێ .ل ساال ) (1998ب ھەوکا رامالينا  PKKل گوندێ ھەسنبيرکا ت تە
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م ئامر فسيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1497
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە171 :

ئيبراھيم ئيبراھيم ئەحمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611880
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )سگ رێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1980دگەل ر کخراوا )عەبدول ەحمان حمدى( و پاشى دچيتەر کخراوا
سيد برھان تاکو ساال  1995و د گەلەک چەلنگيدا ل دەﭬەرا ئام دﯾ پشکدارى کرﯾەو پاشى
دچيتەدگەل ر کخراوا ھەلو ﯾا )محەمەد محەسەن( تاکو ساال ) (1988و ل ئەنفال ن رەش دەربەدەرى
سنورێ ئيران دبيت و لساال ) (1991چەک خو ھەلدگرﯾت بەرف کوردستان ت ن و پشکدارﯾ د
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سەرھلدانا پيروزدا دکەن و پاشى دبيت سەرباز دگەل ليوا  43و پاشى دچيتەليوا تاﯾبەتا دوو و پال ئامر
فسيل وەردگرﯾت و بەردەوام دبيت لسەر ئەرک خو تاکو ساال ) (1995ێ .ل ساال ) (1995ل کارەساتا
نافخو د شەرێ محيورێ زﯾارت ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فسيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1476
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە172 :

ئيبراھيم تەمەر ئەقمور عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211753
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .خەلک گوندێ )م رگ ( ﯾەسەرب ناحيا )جزﯾرێ ل کوردستانا تورکيا(ﭬە .ل
ساال ) (1997گەھشتيەناڤ ر ز ت پارتى و بوﯾەپ.م دگەل ھ زا تاﯾبەتا زاوﯾتە .
ل ساال ) (2003ل لبنان ھاتيەگرتن بدەست ت  PKKو ت تە شەھيد کرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1344
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە173 :

ئيبراھيم حەسەن ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311784
ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )مارونس ( ﯾە .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال )(1991
ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل شەھيد حسين مارونسى و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1992ێ.
ل ساال ) (1992د شەرکيدا دژى جەکدار ن ب.ک.ک ل دەﭬەرا زاخو برﯾندار دبيت و ب ئەگەرێ برﯾنا وى
ﯾا گران ل نەخوشخانا ئازادى ل دھوک دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1375
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە174 :

ئيبراھيم خەليل ئيبراھيم عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611882
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )ئاکرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ئاکرێ(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1962ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بوھارا ساال ) (1991ێ کرﯾەو
دبيتەپ.م دگەل تحسين عبدالوھاب .ل ساال ) (1994ل کارەساتا نافخو ل ھاﭬينگەھا سالح الدﯾن ت تە
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1478
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە175 :

ئيبراھيم شمسەدﯾن حس ن سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611884
ژ داﯾک بووﯾ ) (1975ﯾە .
خەلک گوندێ )ز وکا عەبوى( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
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نەجمەدﯾن ز وکى تاکو ساال
ن
ساال ) (1991دا کرﯾە و دبييتە پ.م دگەل
ھلدانا پيروزا س
دارى د سەرھ
بەشد
 (1ێ .
)1995
ەمرا .
دگەھيتە کاروان نە
ە
فخو شەرێ ککەسنەزان ت تتە شەھيد کررن و
ل ساال ) (1995ل کارەساتا نافخ
پ.م
پلە  :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1480
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە176 :

ۆ
ئيبراھيم عەزۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030131546
62157
کانی ﯾەک تی بوو و لە کارەەساتی ھەکاارﯾدا شەھيدکرا.
ە پ شمەرگە سەرەتاﯾيەکا
لە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

ئ کەتييا نيشتمانيا کوردستان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە177 :

ئيدرﯾس ئيبراھيم حس ن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311799
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .خەلک گوندێ )گرێ پان ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )( ێ .بەشدارى د سەرھلدانا پيروزا مللـەت کوردا کرﯾەلساال )(1991
و لساال ) (1995دبيتەپ.م دگەل سوپاﯾ  1ليوا  15و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ێ .ل ساال
) (1997دشەرکيدا دگەل  PKKل دەﭬەرا شەرانش رەبيا سەقەر ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1391
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە178 :

ئيدرﯾس ئيسماعيل محەمەد تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011698
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .
خەلک گوندێ )س م ل( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
ر کخستي پارتى بوﯾە لساال ) (1995دگەل ئ کەتيا قوتابى و الو ن کوردستان لق ھەول ر و
پەﯾامن رێ دەزگاى گوالن بوﯾە .
ل ساال ) (1995ل دﯾگەلە دەم ب کارەک راگەھاندن بو دەزگاى گوالن رابوى ب پيالنەکا )ﯾنک( ت تە
شەھيد کرن .
پلە  :ئەندام ئ کەتيا قوتابي ن کوردستان .
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1259
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە179 :

ئيدرﯾس قادر عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311801
ژ داﯾک بووﯾ ) (1972ﯾە .خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو لساال ) (1994بوﯾەپ.م دگەل ليوا) (14ﯾا بەرەﭬان
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د رگژنيکى و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ێ .ل ساال ) (1997د شەرکيدا ل سەرێ ئام دﯾ
ب.ک.ک ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1393

دژى

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە180 :

ئيسالم ئيبراھيم شەرﯾف بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711904
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە .خەلک گوندێ )دولب ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1987-1981ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە .ل ساال ) (1991بەشدارى د
سەرھلدانا بيروز دا کرﯾەو پاشى بوﯾەپ.م دگەل ز رەﭬانيا نافخو و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1998ێ.
ل ساال ) (1998ب ئەگەرێ پەقينا تى ئ ن تى کو ژالﯾ جەکدار ن  PKKﭬەھاتبو دانان ل گوندێ کەال
ش خو برﯾندار دبيت و دمينيتەلبن چارەسەرﯾ تاکو ساال ) (1999دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فەوج
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1501
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
جورێ کەس :قوربانيی مين
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە181 :

ئيسماعيل حس ن سا ح دەرباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711906
ژ داﯾک بووﯾ ) (1973ﯾە .خەلک گوندێ )مشارا( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا
بيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م سەرب سوپاﯾ  1ﭬەدگەل فوجا  9ليوا  15تاکو ساال
) .(1995ل ساال ) (1995د شەرکيدا دژى  PKKل ب کوﭬا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1503
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە182 :

ئيسماعيل عوسمان مەحمود حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711910
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )ملبرک ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1970ێ سەرب ھ زا ش خان ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1982ێ وەک بەرگرى مللى دگەل ليژنا ناوچا ش خان .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو دبيتەپ.م دگەل ليژنا ش خان و لساال ) (1997ت تەﭬەگوھاستن
بو سوپاﯾ  12و دبيتەئامر بەتاليون تاکو ساال ) (1999ێ .ل ساال ) (1999ل چياﯾ گارەى گرێ
قەسروک د ھ رشەکا  PKKدا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م /ئامر بەتاليون
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1507
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە183 :

ئيسماعيل محەمەد جەبﯚ عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711912
ژ داﯾک بووﯾ ) (1976ﯾە .خەلک گوندێ )دﯾليا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەئ ک ژ ر کخستي ت ليژنا براﯾەتى .ل ساال )(1997
د ناﭬبەرا مانگ شک و گوندێ بانەسورا دا دکەﭬيتەبوسکا پ.ک..ک و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1509
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە184 :

ئيسماعيل محەمەد سا ح جانگير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711913
ژ داﯾک بووﯾ ) (1980ﯾە .خەلک گوندێ )چەمانک ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .لساال )(1998
دبيتەپ.م دگەل ليوا  34فوجا  12ﯾا خورشيد ب بادى .ل ساال ) (1998د شەرکيدا دگەل  PKKت تە
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1510
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە185 :

ئەحمەد ئەﯾوب عەبدو

خەليل

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311785
ژ داﯾک بووﯾ ) (1982ﯾە .
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
لساال ) (1997دبيتە پ.م دگەل ز ر ەﭬانيا نافخوﯾى سەرب سرﯾا ) (38ﭬە .
ل ساال ) (1997د شەرکيدا دژى ب.ک.ک ل رەبي ن مانگ شک ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1376
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە186 :

ئەحمەد تاھر ئيبراھيم سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311788
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )بەروشکا سەعدون( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە.
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال
)(1991دا کرﯾەو پاشى بوﯾەپ.م دگەل ز رەﭬانيا نافخوﯾى ل کەرت مانگ شک تاکو ساال ) (1998ێ.
ل ساال ) (1998دکەﭬيتەبيسەکا  PKKل ناﭬبەرا مانگ شک و ملھبان و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1379
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە187 :

ئەحمەد تاھر خەمو ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311789
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .خەلک گوندێ )گرفيل( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى
دبيتەدبيتەپ.م دگەل ھ زا نعمو سمد سەرب ليژنا ناوچا س م ل ﭬە .ل ساال ) (1995د شەرکيدا دگەل
PKKل گوندێ ئورمەدا و راﭬينا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1380
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە188 :

ئەحمەد تەﯾب قادر نيعمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311790
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )د راگژنيک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1967ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال )(1991ێ دا
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کرﯾەو پاشى بوﯾەج گرێ بەتاليونا لەشکەرێ 3تاکو ساال ) (1992ێ .ل ساال ) (1992دەم
PKKد شەرکيدا لچياﯾ شەرانش ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1381

رامالينا

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە189 :

ئەحمەد حاجى ش خﯚ جندى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311787
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )سيارى( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1963ێ .بەشدارى د سەرھلدانا مللەت کوردا کرﯾەل ساال
) (1991ێ و دبيتەپ.م دگەل فوجا سەعيد سيارى تاکو ساال )(1995ێ .ل ساال ) (1995د شەرکيدا
دگەل ب.ک.ک ل چياﯾ گارەى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى لگوندێ سيارێ ت تەﭬەشارتن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1378
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە190 :

ئەحمەد ع زەت تاھر کرﯾت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311793
ژ داﯾک بووﯾ ) (1973ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندار خەلفو( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو دبيتەپ.م دگەل حجى سپيندارى و پاشى دچيتەدگەل ليوا
تاﯾبەتا دوو و بەشدارى چەندﯾن شەر ن نافخوﯾى دا کرﯾەمينا شەرێ کەسنەزان و سيالفوک و
چياﯾ سەفينى و ئازادکرنا باژ رێ ھەﭬل رێ و سل ماني دا کرﯾەو ژبەر زﯾرەکيا وى پال ئامر فسيل
وەردگرﯾت و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ێ .ل ساال ) (1997دەم  PKKھ رش دکەنەسەر
رەبي ن ليوا  114شەھيدێ قەھرەمان برﯾندار دبيت و دەکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و بورﯾنا دوو ھەﯾﭭا دا
بەرگولين تﭭەنکا و شەھيد دکەن پشتى نەشاﯾن ﭬەگوھيزنەدەﭬەرا بەرگارەى .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1384
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە191 :

ئەحمەد عەبدو

مستەفا عەبدول ەحيم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311791
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )ب سک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى
دبيتەدبيتەپ.م دگەل لەشکەرێ 2ھ زا لزگين ب سکى تاکو ساال ) (1992ل ساال ) (1992ل کەال
شەعباني بدەست  PKKت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1382
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە192 :

ئەحمەد عەبدى سا ح ﯾونس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311792
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )ھەسنەکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1985ێ دگەل ر کخراوا ھەلگور سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە.
لسەرھلدانا ساال ) (1991بەشدار دبيت و دبيتەپ.م دگەل فيسل ھەسنەکى تاکو ساال ) (1995ێ .ل
ساال ) (1995ت تە شەھيد کرن دەم ھ رشا  PKKبو سەر گوندێ ئالوکا ل دەﭬەرا ش خان و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1383
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە193 :

ئەحمەد محەمەد حس ن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122221500019691
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .
خەلک گوندێ )ئورە( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1976سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬە و پاشى لساال ) (1981پال
پال بەرپرس ر کخراوا شەھيد )صادق عەبدو ( و بەردەوام بوﯾە تاکو ئەنفال ن رەش لساال )(1988
دەربەدەرى تورکيا بوﯾە و ل کەمپا م ردﯾن خوجە بوﯾە و لساال  1992زﭬرﯾە کوردستان و بوﯾە
بەرپرس ر کخراوەکا لەشکەرى و ھەر لوێ سال بگرانى برﯾندار دبيت لشەرێ دژى  PKKو پيەک
خو ژ دەست ددەت و دبيتە پەککەفتى .
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خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان

ل ساال ) (2004ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران گيان
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1386

نەمرا .

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە194 :

ئەحمەد محەمەد حەﯾدەر جەرجيس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311795
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )بادێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا
بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى بوﯾەپ.م دگەل ز رەﭬانيا نافخوﯾى تاکو ساال ).(1997ل ساال
) (1997د شەرکيدا دگەل  PKKد ناﭬبەرا موقبل و مەرﯾنا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1387
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە195 :

ئەحمەد محەمەد ﯾاسين عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311797
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )ز وا ش خ پيراموس( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە.
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەو ئ ک ژ وان کەسا بوﯾەﯾ ن قاعيدێ چەم ر زان داناى ل ساال
) (1961و لساال ) (1962ت تەﭬەگوھاستن بو الﯾ )ئەسعەد خوشﭭى( و قەستا دەﭬەرا بادﯾنان دکەن و
بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1975و پشتى نەکس دەربەدەرێ تورکيا دبيت .بەشدارى د سەرھلدانا
بيروزا مللـەت کوردا کرﯾەلساال ) (1991و دبيتەپ.م دگەل شەعبان ئاشەواى سەرب ز رەﭬانيا
لق 1ﭬەو پاشى دچيتەدگەل مەفرەزکا پارتﯩزانى دگەل ادرﯾس ز وى لساال  1997ل ساال ) (1997د
شەرکيدا دگەل  PKKل دەﭬەرا بامەرن ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ج گر
مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1389
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ

144

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە196 :

ئەرکان ھورمز ﯾوسف ھورمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411803
ژ داﯾک بووﯾ ) (1977ﯾە .
خەلک گوندێ )مانگ ش ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
ل ساال ) (1997دبيتە پ.م دگەل مەفرزا پارتى زانى ﯾا عزالدﯾن ز وکى .
ل ساال ) (1997لسەر ر کا مانگ شک دکەﭬيتە بيسەکا  PKKو ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1395
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

145

ژمارە197 :

ئەسعەد حس ن ئەسعەد شوکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611902
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .خەلک گوندێ )س م ل ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1963ێ پ.م ئامر فسيل بوﯾەدگەل نعو سمد سەرب ھ زا
دھوک ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەئامر ھ ز سەرب ليژنا ناوچا
س م ل ﭬەو بەرپرس ر کخراوا ژمارەدوو سەرب بەش لەشکەرى سەر ليژنا س م ل ﭬەو بەردەوام
دبيت تاکو ساال ) (1996ێ .ل ساال ) (1996دەم پاقژکرنا چياﯾ کاش و ب خ رى ژ جەکدار ن PKK
ل جھەک بلند دا دفرﯾت و برﯾندار دبيت و دمينيتەلبن چارەسەرﯾ تاکو ساال ) (1998دچيتەبەردلوﭬانيا
خودێ مەزن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1499
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە198 :

ئەشقی حاجى عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711915
ژ داﯾک بووﯾ ) (1977ﯾە .خەلک گوندێ )تروانش( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
لساال)(1995دبيتەپ.م دگەل ليوا  19فوجا  5دگەل سربست تروانشى.
146

ل ساال ) (1997بئەگەراتوپ بارانکرنا بەکەکى لدەفەرا ئام دﯾ
نەمرا پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1512

تيتەشەھيد کرن و دگەھتەکاروان

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە199 :

ئەمير سەعيد تاھر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711920
ژ داﯾک بووﯾ ) (1982ﯾە .خەلک گوندێ )شکەفتيان( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
ل ساال ) (1996ل کارەساتا نافخو ل دەﭬەرا سل ماني ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1517
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەمرا.

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە200 :

ئەمير موسا س مان مح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711921
ژ داﯾک بووﯾ ) (1981ﯾە .خەلک گوندێ )ئاف تەحل ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .ل ساال )(1996
دبيتەپ.م دگەل کەرت س م ل ﯾ ز رەﭬانيا نافخوﯾى و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ێ .ل ساال
) (1997دەم  PKKبو سەر رەبيا وان ل موقبل ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1518
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە201 :

ئەمين ئەحمەد رەشيد شتﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711922
ژ داﯾک بووﯾ ) (1976ﯾە .خەلک گوندێ )ش خکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .د سەرھلدانا بيروزا
ساال ) (1991دا پشکدار بوﯾەو پاشى دبيتەپ.م ل کەرت ز رەﭬانيا نافخو سەرب ليژنا ش خان ﭬەو
بەردەوام دبيت لسەر ئەرک خو تاکو ساال ) (1997ێ .ل ساال ) (1997ژ ئەگەرێ ھ رشا  PKKبو سەر
رەبيا دووشاخا ل گوندێ م رسيدا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ
بالن ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1519
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە202 :

ئەمين باپير لوەند عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711923
ژ داﯾک بووﯾ

) (1953ﯾە .خەلک

گوندێ )سەرتەنگ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
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سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيت معاون ئامر فوج سەرب فوجا  3ليوا  15ﯾا
نسرالدﯾن جميل سيتو .ل ساال ) (1996ل کارەساتا نافخو د شەرێ رانيا دا ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /معاون ئامر فوج
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1520
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە203 :

ئەمين سا ح رەشيد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711925
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )سەر گەل ( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )(1982
دگەل ر کخراوا گەﭬەر سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬەو پشکدار د چەندﯾن چەلنگيادا کرﯾەمينا  :شەرێ سەرێ
شەھ ل ناڤ ز بارﯨيا و شەرێ بنگەل و سەرگەل و شەرێ سگ رێ و لﭭى شەرى برﯾندار دبيت و
ھەروەسا بەشدار د شەرێ داستانا د رەلوک دا کرﯾەو ل ئەنفال ن رەش وەکى ھەمى خەلک
دەﭬەرێ دەربەدەر دبيت و ل ئوردﯾگاﯾ موش ل تورکيا ئاکجى دبيت و ل ساال 1990
دزﭬرﯾتەکوردستان و ل ئوردﯾکاﯾ کان ئاکنجى دبيت تاکو سەرھلدان دەست پ کرى شەھيدێ نەمر
جارەکا دى جەکى ھەلدگرﯾت دەست ب پاقژکرنا دوژمنى کر ل ئوردﯾگاﯾ کوان و دەورەک باش
ھەبوﯾەو پشکدارى د شەر ن نافخو دکەت و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1995ێ .ل ساال ) (1995د
شەرکيدا دگەل  PKKت تە شەھيد کرن ل گوندێ بەرچ و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1522
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە204 :

ئەمين سەفەر سەليم عەبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711924
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د سەرھلدان دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م
دگەل سوپاﯾ  1فوجا  7ليوا  14و پال ئامر سرﯾەوەردگرﯾت و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ێ .ل
ساال ) (1997ل گوندێ بەندا ت تەگرتن ژ الﯾ  PKKﭬەو ل چياﯾ مەتين دەنەبەر گوال و شەھيد دکەن
و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1521
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە205 :

ئەمين عەلی باجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121511241912774
پ شمەرگەی ﯾەک تی بووە و لە شەڕی ناوخﯚدا ب سەروشو ن بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
جورێ کەس :ب سەروشو ن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

ئ کەتييا نيشتمانيا کوردستان

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە206 :
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ئەنوەر خورشيد حەميد کەکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711930
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )ئ مينک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ سەرب ھ زا ش خان ﭬە .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل
ساال ) (1987-1982ێ.
پشکدارى د سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل فوجا ابو علو بانى و
بەردەوام دبيت تاکو ساال )(1994ێ .ل ساال ) (1994ل کارەساتا نافخو ل شەرێ دوال باليسان ت تە
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1527
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە207 :

ئەکرەم محەمەد جەبﯚ عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711919
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە .خەلک گوندێ )دﯾليا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1983ێ وەک ر کخستي پارتى .پشکدارى د سەرھلدانا ساال
) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل ليژنا براﯾەتى و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ل ساال
) (1997دکەﭬيتەبوسەکا  PKKد ناﭬبەرا مانگ شک و بانەسورا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1516
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە208 :

ئەﯾاد حەﯾدەر حس ن حەﯾدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711932
ژ داﯾک بووﯾ ) (1973ﯾە .خەلک گوندێ )ش خ مەما( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د سەرھدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل حەﯾدەر ش خ مەمى تاکو
ساال ) (1995ێ .ل ساال ) (1995د شەرکيدا دگەل  PKKل دەﭬەرا بامەرن ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1529
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە209 :

ئەﯾوب ئيسماعيل ئاﭬدەل ش خﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711933
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە .خەلک گوندێ )تروانش ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.ک دگەل ناسر بگ بروارى و بەردەوام دبيت
لسەر ئەرک خو ﯾ پ شمەرگاتي تاکو ساال ) (1992ێ .ل ساال ) (1992دەم پاقژکرنا سنورى ژ
PKKت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1532
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە210 :

ئەﯾوب جەعفەر سادق نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122509532619739
ژ داﯾک بووﯾ ) (1976ﯾە .خەلک گوندێ )بابيرێ )ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل سوپاﯾ  14و بەردەوام دبيت تاکو
ساال ) (1998ێ .ل ساال ) (1998د شەرکيدا ل دەﭬەرا شەرانش دگەل  PKKت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1533
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە211 :

ئەﯾوب سا ح الوۆ بابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711935
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە .خەلک گوندێ )رەزﯾک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەکوميسەرێ ئاسيش تاکو ساال ) (1998ێ .ل
ساال ) (1998د شەرکيدا دگەل  PKKل قەدش ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1534
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە212 :

ئەﯾوب عەلی سەعيد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811936
ژ داﯾک بووﯾ ) (1978ﯾە .خەلک گوندێ )ئ توت ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .لساال ) (1997دبيتەپ.م
دگەل ز رەﭬانيا ئ ک و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1999ێ .ل ساال ) (1999ب ئەگەرێ پەقينا تى ئ ن
تى ل سەرێ شەرانش کو  PKKدانابو ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1535
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە213 :

ئەﯾوب محەمەد سەعيد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811937
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .خەلک گوندێ )باکوزێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا
ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م سەرب ليژنا براﯾەتى ﭬە .ل ساال ) (1997کەتيەبوسکا PKK
ێ ل لسەر ر کا مانگ شک و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1536
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە214 :
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برقى حەسەن ئەحمەد ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811938
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .خەلک گوندێ )گەرەگو( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيت پ.م ئامر فسيل دگەل فوجا سادق گيزى سەرب
ليوا تاﯾبەتا دوو .ل ساال ) (1995ل کارەساتا نافخو شەرێ شاوﯾس ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1537
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە215 :

بيار عەبدو

قاسم ئيبراھيم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811939
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .خەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1982ێ ل ئەنفال ن رەش دەربەردەرێ بەحرک دبيت .پشکدارى د
سەرھلدانا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيت کادرێ ئيدارى سەرب ل.ن .دھوک ﭬە .ل ساال )(1995
د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل دﯾانا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1538
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە216 :

بەشار سا ح قردۆ حەسﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512173
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )خەندەک( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1980پ.م بوﯾەدگەل حسو ميرخان .
ل ساال ) (1983د شەرەک نافخودا دگەل )ﯾنک( ل چياﯾ قەندﯾلى ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1857
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە217 :

تاھير حەﯾدەر ﯾەعقوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020514037
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە
خەلک گوندێ )س م ل( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1981دگەل عەبدو قادو سەرب لق  1ﭬە
ل ساال ) (1984ل ئوردﯾگاﯾ ز وەل ئيران بدەست دﯾموکرات ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر
لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2194
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە218 :

جاسم عەلی نيعمەت سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811940
ژ داﯾک بووﯾ ) (1976ﯾە .خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م فوجا  5سەرب سوپاﯾ ئ ک ﭬەتاکو ساال
 1995ێ .ل ساال ) (1995د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل چياﯾ کورەکى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1539
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە219 :

جەرجيس کەنعان جەرجيس موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712236
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )بيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ن روەو ر کان(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1980کادرێ ھ زا ) (75دگەل سەعيد ئەحمەد
بارزانى .
ل ساال ) (1983د شەرەکيدا دگەل جماعت ن قاسم لوى ل دەﭬەرا حاجى عمران ھاتيە شەھيدکرن و
جەنازێ وى ل گورستانا ز وە)ئيران( ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1929
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کوردستانی

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە220 :

جەمال قاسم سا ح عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811941
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )ش خ مەما( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991ێ دا
کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل فوجا  6سەرب ليوا تاﯾبەتا ئ ک ﭬە .ل ساال ) (1995د شەرێ کارەساتا
نافخو دا ل کەبک حمەئاغاى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1540
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە221 :

جەمبلى عەلی عومەر موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811942
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )شليا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1967ێ دگەل خالد شلى .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال
) (1988-1979ێ دگەل خالد شلى .
پشکدارى د سەرھلدان دا دکەت و پاشى دبيتەئامر فوج سەرب سوپاﯾ  1ﭬەتاکو ساال  1995ێ .ل
ساال ) (1995د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل کەبک حمەئاغاى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1541
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە222 :

ەد حس ن عەلی
ميل ئەحمە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370811943
ە(ﭬە.
ێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە
دێ )بەر بھارێ
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوند
شورەشا
ەشدارى د ش
 (1975ێ .بە
ساال )5-1973
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەل س
ەشدارى د ش
بە
سەرب ليژنا نناوچا دھوک ﭬﭬە .
 (1988-1ێ س
ل ساال )1982
گگوالن دا کرﯾەل
معاون ئامر
ن
ەو پاشى دبيتتەپ.م
 (199دا کرﯾە
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشدارى د س
بە
ساال
ال
 (1994ێ .ل
1
تاکو ساال )
مەفرزەدگەل گگەردى ئ کماللەى و بەردەووام دبيت و
م
دوال باليسان ت تتە شەھيد ککرن و دگەھيتتە
تا نافخو ل ال
ەرێ کارەساتا
 (1994د شە
)4
مەفرزە
ککاروان نەمرا .پلە :پ.م  /معاون ئامر م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=1542
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە223 :

س فەق
ميل عەباس
جەم

رەشيد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811944
ژ داﯾک بووﯾ ) (1977ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندار خەلفو( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە .لساال
) (1994دبيتەپ.م دگەل فوجا سيتو ز بارى سەرب سوپاﯾ  9و پشکدارى د چەندﯾن شەر ن نافخوﯾﯩدا
کرﯾەتاکو ساال ) (1996بەردەوام بوﯾە .ل ) (1996/10/14ل باژ رێ رانيا د شەرێ نافخو دا بدەست ﯾنک
ت تەئ خسير کرن دگەل ) (45پ.م ن دى و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1543
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە224 :

حاجی محەمەد عەلی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515541512368
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )دھوک( ﯾە سەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983-1980دگەل وﯾسی بانی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1983د شەرەک دا نافخو دا ل قەندﯾلی دگەل )ﯾنک( ھاتيە شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر
لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2045
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە225 :

فەرخﯚ
س ن عومەرر حس ن ف
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520092512858
خەلک
) (1970ﯾەخ

شک (
گوندێ )گەلناسک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ ش
ێ

ژ داﯾک بووﯾ
ﭬە
ەپ.م دگەل ئاشتی
کرﯾەو پاشی دبيتە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
ساال  1993بەرردەوام بوﯾە
ککوچەر تاکو س
عەلی کوخی ل خەستەخانا ئازادی ل
ی
جماعت ن
ی دا دگەل ج
 (1د شەرەکی
ل ساال )1993
شەھيدکرن و دگەھيتە کااروان نەمرا
دھوک ت تە ش
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2503
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە226 :

حەبيب باپير الوەند عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811945
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )سەرتەنک( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1985-1978ێ ئامر مەفرەزەبوﯾەسەرب ليژنا ناوچا زاخو ﭬە .پشکدارى
د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾەو پاشى دبيتەئامر سرى دگەل فوجا  9ليوا 1ﯾا خالد
کوچەرى و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1994ێ .ل ساال ) (1994د شەرێ کارەساتا نافخو دا ل چياﯾ
سپيلک ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1544
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە227 :

حەبيب مەال کاکالی حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500351312320
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .
خەلک گوندێ )بيرا کەبرا( ﯾە سەرب ناحيا )بج ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1973
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1984-1979دگەل بابکر ز باری .
ل ساال ) (1984ل باژ رێ شنو )ئيران( د شەرەکيدا دگەل حزبا دﯾموکراتا ئيران ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2015
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە228 :

حەجى عەبدول ەحمان دەرو ش
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811946
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )ئەردنا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيت ئامر ليوا  49سەرب سوپاﯾ  9ﭬەو بەردەوام
دبيت تاکو ساال ) (1996ل ساال ) (1996ل کەبک حمەئاغاى د شەرێ کاراساتا نافخو دا ت تە شەھيد
کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1545
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە229 :

حەجى ﯾونس ئەحمەد سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811947
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )گەلناسک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل سادق گەلناسکى .
پشکدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەدگەل ساق گەلناسکى لساال ) (1988-1976ێ .بەشدارى د
سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيت پ.م دگەل فوجا گردى ئ کمالەى سەرب سوپاﯾ
ئ ک ﭬە .ل ساال ) (1995ل دوال باليسان د شەرێ کاراساتا نافخودا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .بو زانين باب وى شەھيدێ گوالن يە .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1546
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە230 :

حەجی محەمەد ئەمين چولی سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501223212340
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .
خەلک گوندێ )بيترون( ﯾە سەرب ناحيا )چەل (ﭬە کوردستانا تورکی .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1963دگەل ھ زا عيسا سوار و ل نەکسا ساال
) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1979-1976دگەل تەﯾموز جماعت ت عەلی خەليل .
ل ساال ) (1979د شەرەکيدا دگەل دﯾموقراتا ئيران ل ز وە ئيران ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
شنو ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2035
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە231 :

حەسەن تاھر حەسەن تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811949
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )برﯾفکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .لساال )(1991
بەشدارى د سەرھلدان دا دکەت و پاشى دبيتەپ.م دگەل سوپاﯾ  1وەک ئيدارﯾ مەخزن و
بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ێ .ل ساال ) (1997د شەرێ کاراساتا نافخو دا ل دوال باليسان ت تە
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1548
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە232 :

حەسەن س مان محەمەد سا ح حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811948
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )بي ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1980ێ دگەل ر کخراوا سادق گيزى .
د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991پشکدار دبيت و پاشى بەردەوام دبيت دگەل ليوا دوو ﯾا تاﯾبەت تاکو
ساال ) (1995ێ .ل ساال ) (1995ل ھەﭬل رێ د شەرێ کارەساتا نافخودا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1547
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە233 :

حەفزو

سا ح حەفزو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520203212862
ژ داﯾک بووﯾ

) (1928ﯾەخەلک

گوندێ )پاوان( ﯾەسەرب ناحيا )د رالوک ( ﭬە
173

) 19
ال )970-1961
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
پشکد
).
) 1988-1976
داری د شورەشا گوالن دا ککرﯾەلساال )6
پشکد
ەعبان ماھر)
دبيتەپ.م دگەل )شە
م
شی
ساال ) (1991دا کرﯾەو پاش
ھلدانا بيروزا س
داری د سەرھ
بەشد
ەھيدکرن و ددگەھيتە کاروان نەمرا
ەک ت تە شە
دارێ پەکەکە
ل ساال ) (1997بدەست چەکد
پ.م
پلە :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2507
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە234 :

مدى عەبدو
حەم

سمان
عوسم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520321012866
ژ داﯾک بووﯾ ) (1972ﯾە .
ێ )چەم سە
ﭬە .
سەرب ناحيا )کان ماس ( ە
ب
ەﯾدا( ﯾە
خەلک گوندێ
خ
گەل سرﯾا انزبباتيا زاخو .
ساال  1997ددبيتە پ.م دگە
لس
تە برﯾندار کرن و ژ بەر
 (1د شەرەکييدا دگەل جەککدار ن  PKKب گرانى ت ە
ل ساال )1997
ئەنقرە ل تورکيا ل
ھاستن بو نەخوشخانا ن
سەختيا برﯾنا وى ئ کسەر دھ تە ﭬەگوھ
س
ەھيتە کاروان نەمرا .
ت ددەت و دگە
مخابن گيان خو ژ دەست
م
پللە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2511
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە235 :

حەمدی ئەحمەد سل مان  -حەمدی بگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811950
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )ش الزا( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1976ێ پال ج گرێ ر کخراوێ ھەبوﯾەد شورەش دا و رولەک بەرچاڤ
ھەبوﯾەد ھەمى شەر ن ل دەﭬەرێ ھاتينەکرن.
بەشدارى د سەرھلدانا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەئەفسەرێ حرکات ل ليوا  19و بەردەوام
دبيت تاکو ساال ) (1996ێ .ل ساال ) (1996ل دەﭬەرا رانيا د شەرێ کارەساتا نافخو دا ت تە شەھيد
کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /زابت حرکات
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1549
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

175

ھەر م:

شوورا کوردستا
باش
تان

ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە236 :

عەبدو
مەئەمين ع
حەم

ميرەسور
م

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520430312867
ﭬە

ماني
گوندێ )پ نچوﯾن( ﯾەسەرب پار زگەھا سل م
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾەخ
خەبات
ت
دگەل ھ زا
ل
لول دا کرﯾەللساال )(1975-1970
شورەشا ئەﯾلو
شکداری د ش
پش
ەتاليون
ەپ.م ئامر بە
کرﯾەو پاشی دبيتە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
ەردەوام بوﯾە
ساال  1992بە
سياگيز تاکو س
سەرب ھ زا س
س
شەھيد دبيت و
 (1ل بارەگاﯾ لژنا ناوچا پ نجوﯾن ت تەتييرورکرن و ش
ل ساال )1992
دگەھيتە کاروان نەمرا
پللە :پ.م  /ئاممر بەتاليون
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2512
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە237 :

خاليد ئادەم حس ن جاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500444412325
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .
خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1989-1985دگەل ر کخراوا بەربژﯾن )محەمەد حمدی(
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1989لسنورێ تورکيا بدەست  PKKت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ھاتيە بەرزەکرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2020
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە238 :

خدر ئيسماعيل ئيبراھيم عەلی
177

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620472412890
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾەخەلک گوندێ )سينا( ﯾەسەرب ناحيا )شارﯾا( ﭬە.
بەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەپ.م دگەل ليوا سنوری ﯾا تاﯾبەت و
بەردەوام دبيت تا ساال .2003
ل ساال ) (2003لدەم ب ئەرک خو رادبو ژ ئەنجام شەرەکی دنافبەرا وان و چەکدارﯾن بەکەک ل
دەﭬەراﭬەرا شەرانش ت تە شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان نەمرا پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2522
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە239 :

خدر جنيد س مان جنيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401445112311
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە .
خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1981دگەل حمو کەمەکی .
ل ساال ) (1985د شەرەکيدا دگەل حزبا دﯾموکراتا ئيران ل کورەکی ئيران ھاتيە شەھيد کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2006
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە240 :

خورشيد عوسمان حەسەن سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401292512304
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .
خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1968
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1984-1976دگەل حمو کەمەکى .
ل ساال ) (1984د شەرەکيدا دگەل حزبا دﯾموکراتا ئيران ل ز وە ھاتيە شەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر
لجھ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2000
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە241 :

خورشيد موسا چاﭬشين ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811951
ژ داﯾک بووﯾ ) (1973ﯾە .خەلک گوندێ )س م ل ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل سوپاﯾ  1ليوا  15فوجا  244و
بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1996ێ .ل ساال ) (1996ل شەرێ کاراساتا نافخو ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فسيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1551
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە242 :

خەليل حس ن عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812261
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )سەرو سپي ( ﯾەسەرب ناحيا )چەلى(ﭬەلکوردستانا ترکيا.
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1989-1982رﯾکخستى بو دگەل ر کخراوا ھەکارى
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە.ل ساال ) (1989تينەگرتن بدەست )بە.کە.ک ( و پشتى چەندﯾن ل دان
و ئەشکەنجەدان لگوندێ ھرورێ ت تەرەمى کرن ژ الﯾ تيرورستا ﭬەو جەنازێ و ى لگورستانا ھرورێ
ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1955
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە243 :

رەسوڵ محەمەد ﯾونس عيسا  -مەال رەسوڵ کيزى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912292
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )گيزێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک ئامر سرى سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981- 1976و بەرپرس ر کخراوەکا لەشکەرى بوﯾەسەرب م.س ﭬە.
ل ساال ) (1981د شەرەکيدا دگەل حزبا دﯾموکراتا ئيران ل ئيران ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل
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نەغەدەھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1990
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە244 :

سا ح محەمەد گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621563012909
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾەخەلک گوندێ )سگ رێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ))1975-1962
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1978دگەل جەميل ب سفکی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬەبەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەپ.م دگەل بەتاليونا 15
سەرب سوپاﯾ ئ ک ﭬەتاکو ساال  2000بەردەوام بوﯾە
ل ساال ) (2000دکەﭬيتەبيسەکا جەکدار ن  PKKل سەرێ ئام دﯾ و ت تە شەھيدکرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا
پلە :پ.م  /ئەفسەر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2543
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە245 :

سدقی رەمەزان سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120921002812424
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )سەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967دگەل مستەفا ن روەی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1976دگەل مصگفی نيروەی
ل ساال ) (1982د شەرەکيدا دگەل دﯾموکرات ل ئيران ز وەبرﯾندار دبيت و ب ئەگەرێ برﯾنا خو شەھيد
دبيت و جەنازێ وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2145
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە246 :

سەبری رەشيد سا ح زوب ر
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082129144478
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961وەک ئامر ھ ز و ل نەکسا ساال )(1975
دەربەردەرێ ئيران بوﯾە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983-1979ێ .
ل ساال ) (1983د شەرەکيدا دگەل حزبا دﯾموکراتا ئيران ل ئيران ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2115
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە247 :

سەبری محەمەد ش خﯚ موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092105211268
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )ملھمبان ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1979دگەل حمو کەمەکی
ل ساال ) (1982ل ئيران ز وەدکەﭬيتەبيسەکا دﯾموکرات و شەھيد دبيت و جەنازێ وی ھەر لجھ
ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2150
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە248 :

سەرباز محەمەد مستەفا ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082008419839
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە .
خەلک گوندێ )ز وا ش خ پيراموس( ﯾە سەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983دگەل رﯾکخراوا محود ھروری سەرب م.س ﭬە .
ل ساال )(1983دشەرەکيدادگەل دﯾموکراتا ئيران ت تە شەھيد کرن و جەنازا وی ل باژﯾرک شنو ل
ئيران ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2098
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە249 :

سەعدو

ئاﭬدەل سەعدۆ غەلبيشی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502272612682
ل ساال  1954ل گوندێ غلبيش سەرب ناحيا بامەرن ﭬە ژ بنەمالەکا ھەژار و کورد پەروەر چاﭬ ن خو
ﭬەدکەت بو ﭬ ژﯾان خواندنا خو ﯾا سەرەتاﯾى ل گوندێ غلبيش ب دوماھى دئينيت و ﯾا ناﭬنجى و
ئامادەﯾى ل دھوک ب دوماھى دئينيت و ھ شتا گەنج بو ،دەم زوردارﯾا دوژمنان دﯾتى و سوز و
پەﯾمان داﯾن کو خەبات بکەت ژبو رزگارکرنا گەل خو ﯾ ھەژار و بن دەست ،لەورا ل ساال 1977
دھ تە ر کخستن دناڤ ر کخستي ن نھينى ﯾ ن پارتى دﯾموکراتى کوردستان و ل ساال  1978شەرەفا
ئەندامەتي وەردگرﯾت و بيتە ئەندامەک زﯾرەک و چاڤ نەترس و چەندﯾن چاالکى دناڤ جەرگ
دوژمنى ل باژ رﯨچ دھوک ئەنجام داﯾنە و پشتى دەمەکى ر کخستنا وان دھ ـە ئاشکەرا کرن ژالﯾ
ھندەک خو فروشان ﭬە و شەھيدێ نەمر ل روژا  1980/2/21دگەھيتە ناڤ ر ز ن شورەشا گوالن و
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لبارەگاﯾ لقى 1و پاشى دھ تە داخوازکرن ژالﯾ سەروک پارتى ﭬە بو ئيران .
ل سال ن  1983-1982ل سەر ب تەال مەکتەبا سياسى بو ﯾە و ل سال ن  1986- 1985دەورەکا کادرا
تەمام کرﯾە و دوو دﯾوان ن ھەلبەستان ﯾ ن چاپ کرى ھەنە )-1خوﯾن و ئازادى  -2سمفونيا خەون و
خەﯾاالن).
لساال ) (1989لگوندێ شيف رەزان دگەل ) (5ھەﭬال ن خو کو ھەمى کادر ن پارتى بوﯾنە بدەست
PKKھاتينە گرتن و ب تا نھو ژى چارەنﭭ س وان دﯾار نينە .
پلە  :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2442
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
جورێ کەس :ب سەروشو ن
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە250 :

سەعيد چاﭬشين ميرۆ سينا بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120823062712420
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .
خەلک گوندێ )ئەلەھ ( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل محەمەد تاھر ن روەی سەرب ھ زا
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ئام دﯾ ﭬە .و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983-1976دگەل سەبری رەشيد ن روەی .
ل ساال ) (1983ل پيرانشەھر ئيران د شەرەکيدا دگەل دﯾموکرات ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گورستانا ز وە ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2124
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە251 :

سە ح عەبدو

محەمەد مستەفا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523390212410
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .
خەلک گوندێ )ئاشەوا( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال )(1982-1979دگەل پارتی گەل )عەبدو سا ح )
ل ساال )(1982د شەررێ نافخوﯾی دا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی لگورستانا ز وا ش خ پيراموس
ت ە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2075
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە252 :

ەد
س ئەحمە
مان دەرباس
کری س م
شوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21502352012685
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
حيا )کانى ماس (ﭬە .
ێ )ب تکارى( ﯾە سەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
)مالزم على(
م
پ.م دگەل
ساال ) (1978و دبيتە م
شورەشا گوال ن دا کرﯾە ل س
ەشدارى د ش
بە
ساتيا ر کخراوا
 (19پال بەرپرس
نيا شەھيدى ل ساال )985
ى و قەھرەماني
و ژبەر زﯾرەکى
)ئەسنادا( لق  1ل ز ووە و
شەھيد عەبد
(
بەرپرس
س
مدى وەردگرﯾﯾت و
دول ەحمان حم
ش
مينا شەرێ :
ەرى دا کرﯾە م
چەندﯾن چەلنگگي ن لەشکە
شکدارى د چ
پش
دوژمنى بو گوندێ ش الزا و ل.ن .ش خان
ى
ەرسينگرتنا ھ رشا
ککەمينا گەلي ئيسفکا ،بە
سگ رێ ،ل دانا ررەبي ن شکەففت و
ل س دەرا و دەەﭬەرا شوش و شەرمن و گوندێ گ
بەالﭬە و
ە
ەرزێ و رەبيا گەلي سەررگەل و راکررنا رەبيا
بللمباسا و راکررنا رەبيا گوھە
دﯾ و بو
دﭬى شەرى دا ،راکرنا رەبي ن سەرێ ئام د
شەھيدێ ناﭬببرى ت تە برﯾنندار کرن ى
ش
سي و
جارا دوو ت تە ببرﯾندار کرن و ل داستانا د رەلوک ژى ت تە برﯾندار ککرن بو جارا س
ج
ەنفال ن رەش وەکى  10ھززار کەسا دەرربەدەرێ
ەردەوامي ب خەباتا خو دددەت تاکو ئە
بە
جى دبن .
توورکيا دبيت و لئوردﯾگاﯾ مموش ئاکنج
سەرھلدانا پييروزدا دکەت ل باژ رێ
پشکدارﯾ د س
ساال ) (1991دزﭬرﯾتە کورددستان و ش
لس
ھاتينە
شتى ھ ز ن للەشکەرى ھ
شان دبيتە بەررپرس زﯾندانا زاوﯾتە و پش
دھوک و پاش
ﯩدا کرﯾە
ەر ن نافخوﯾﯩد
ەﯾوب کارەى و پشکدارى د چەندﯾن شە
دانان دبيتە ج گرێ ھ زا ئە
مينا :
م
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شەرێ سەرێ حەم  ،کەال قومرﯾ  ،دەﭬەرا نزدورێ و گەلەک ن دى .
و لساال ) (1994پال ئامر فوج وەردگرﯾت سەرب سوپاﯾ ئ ک ﭬە و پشکدارى د
چەندﯾن شەر ن نافخو دا دکەت وەکى شەرێ :
دوال باليسان و کەبک حەمە ئاغاى و کەسنەزان و صالح الدﯾن و بەردەوامي
بخەبات دەت تاکو ساال.1995
ل ساال ) (1995د کارەساتا نافخو دا ل شەرێ کەسنەزان ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا بو زانين شەھيدێ نافبرى کورێ شەھيدێ شورەشا
ئەﯾلول )سليمان درباس ب تکارى(ﯾە .
پلە  :ئامر فەوج
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2448
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە253 :

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

190

گوندێ )ببيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾەخ
 (1988دگەل عەرﯾف ﯾاسيين
ساال )8-1976
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
رەش ب
ھەبوﯾەل دەﭬەر ن رززگار کری و ل ئەنفال ن ش
ل
چي
دوسکی و دەورێ برﯾن پ چ
گەﭬەرێ ئاکنجی دبييت و پاشی
ێ
گاﯾ
ﯾنەو ل ئوردﯾگ
خ زان ﭬەئاوارەەی تورکيا بوﯾن
دچيتەوان
شەھيدکرن و ددگەھيتە
 PKل باژ رێ وان ت تە ش
 (1بدەست جەکدار ن KK
ل ساال )1996
ککاروان نەمرا
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2557
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە254 :

ەد حس ن
ەن ئەحمە
ەﯾد حەسە
عوبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21113184412456
 (19ﯾە
ک بووﯾ )961
ژ داﯾک
حيا )س م ل((ﭬە
خەلک گوندێ )کاانی سپي ( ﯾەسەرب ناح
 (1983دگەل عەرﯾف دەرو ش سەرب ھ زا حسو
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1980
بەشد
ميرخان ﭬە
شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر ل جھ
د
ل ساال ) (1983ل چياﯾ قەندﯾﯾلی د شەرەەک نافخو دا ت تە
شارتن
ی ھاتيە ﭬەش
ناﭬبری
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2223
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە255 :

عومەر سەعيد حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312117
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )ب شينک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ .
ل ساال ) (1966د شەرەک نافخو دا ل بازﯾان دگەل ﯾنک ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1800
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

شوورا کوردستا
باش
تان

ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە256 :

ەمەد سا ح ﯾونس س مان
سمەت محە
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723130312980
گوندێ )س م ل( ﯾﯾە
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾەخ
پاشی دبيتەپ.م دگەل
ی
ساال ) (1991ددا کرﯾەو
ھارا پيروزا س
سەرھلدانا بوھ
ەشداری د س
بە
سالم د شەرەەک
 199ل دار الس
ەو ل ساال 96
 1سەرب سووپاﯾ ئ ک ﭬە
فوجا  1ليوا 15
فو
ل ﯾنک ب دژوااری برﯾندار دبيت و ھەردووو جاﭬ ن خو ژ دەست ددەەت و ب
ناافخو دا دگەل
جمھوری ل باژ رێ ميسل
ال ) (1999ل ننەخوشخانا ج
ەگەرێ وێ بررﯾن ل ساال
ئە
ەمرا
ەزن و دگەھيتتە کاروان نە
دچيتەبەردلوﭬاانيا خودێ مە
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2597
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پ .د .ک.

پارتی:
ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە257 :

عەبدولرەحيم جەسيم مەال ئەحمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020550420
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە
خەلک گوندێ )پ ندرو( ﯾەسەرب ناحيا )م رگەسور(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک ئامر ھ زێ حمرﯾن و رولەک باش
ھەبوﯾەدناڤ شورەش دا و دگەلەک چەلەنگي ن قەھرمانی پشکدار بوﯾەو ل نەکسا ساال 1975
دەربەردەرێ ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1976وەک ئامر ھ ز دگەل شەھيد ئدرﯾس بارزانی
نافخودا دگەل )ﯾنک( ل قندﯾلی ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل جھ

ل ساال ) (1983د شەرەک
ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر ھ ز
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2197
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە258 :

عەبدولعەزﯾز زوب ر عومەر ئيلخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113354012470
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )ئام دﯾ ( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1977دگەل عەبدول ەحيم جسيم سەرب بارەگاﯾ
م.س ﭬە
ل ساال ) (1981دەم بەرگری ژ گورێ بارزاني نەمر کری دژی دﯾموکراتا ئيران ل شنو ھاتيە
شەھيدکرن و جەنازێ وی ل گورستانا ئوردﯾگاﯾ ز وەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2237
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە259 :

عەبدول ەحمان حامد محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114065912486
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە
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بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل رەشيد عارف ئەتروشی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1976دگەل ليژنا ناوچا شنو ل ئيران
ل ساال ) (1983ل م رگا کاروانا ل شنو ئيران دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ل ئوردﯾگاﯾ ز وەل ئيران ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2253
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە260 :

عەبدو

خورشيد شاھ ن ميرزا

http://www.kurdipedia.org/?q=201012102101087
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
خەلک گوندێ )بي ( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976دگەل قيادا موەقەت.
ل ساال ) (1978دشەرەک نافخوﯾييدا لگوندێ بازێ تيتە شەھيد کرن وجەنازێ وی لگورستانا بازێ
ت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2203
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە261 :

عەسکر خاليد حس ن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113144812453
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )کانيکا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکی سەرب
ھ زا دھوک ﭬەبەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1982دگەل بابکر ز باری
ل ساال ) (1984د شەرەکيدا ل شنو ئيران دگەل دﯾموکراتا ئيران ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی
ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2219
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە262 :

غازی خەليل رەشيد ئاﭬدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213094812553
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )ب بو( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1980دگەل مستەفا ن روەی
ل ساال ) (1981ل شنو ئيران بدەست دﯾموکراتا ئيران ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
نەغەدەت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2308
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە263 :

قاسم محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120585112523
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )سەرو سبي ( ﯾەسەرب ناحيا )چەل ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1989-1982رﯾکخستی دگەل ليژنا ناوچا ئام دﯾ
ر کخراوا ھەکاری.
ل ساال ) (1989ل گوندێ ھرورێ ھاتينەگرتن بدەست )پە.کە.ک ( و ھا شەھيد کرن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2294
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە264 :

لەزگين کەمال موحسين فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213514912574
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە
خەلک گوندێ )گيزێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1980دگەل بابکر ز باری
ل ساال ) (1983ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دﯾموکراتا ئيران د ناﭬبەرا مھاباد و محەمەدﯾار ت تە
شەھيدکرن و جەنازێ وی ل باژ رێ شنو ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2330
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
جورێ کەس :قوربانيی مين
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە265 :

محەمەد ئەمين ھ رۆ تەوەکەل عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220341512594
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل سەبری ن روەی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976دگەل سەبری ن روەی
ل ساال ) (1981د شەرەکيدا دگەل دﯾموکراتا ئيران ل ز وەـ ئيران ت تە شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2351
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە266 :

محەمەد حەسەن محەمەد سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220460212597
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە
خەلک گوندێ )باجلورێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک ئامر بەتاليونا سەرب ھ زا دھوک ﭬەو ل
نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1976وەک ئامر ھ ز کارێ خو ئەنجام داﯾە
ل ساال ) (1983ل باژ رێ شنو ئيران د شەرەکيدا دگەل دﯾموکراتا ئيران ت تە شەھيدکرن و جەنازێ
وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر ھ ز
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2354
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە267 :

محەمەد سا ح عەبدول ەحمان حەبيب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119564112501
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە
خەلک گوندێ )ئاکرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ئاکرێ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1976دگەل ھ زا ئاوارەل ئيران .
ل ساال ) (1984دشەرەکی دا ل باژ رێ شنﯚ ھاتيە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل و رێ ھاتيە
ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2270
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
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بوﯾە.

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە268 :

محەمەد عەباس محەمەد نەجيب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611874
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )باستک ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدان پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پشتى تەشکيالت ت سوپا ھاتينەکرن دبيتەپ.م دگەل فوجا
 5ليوا تاﯾبەت و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1997ل ساال ) (1997د کارەساتا نافخو دا لشەرێ کەبک
حەمەئاغاى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1470
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە269 :

مستەفا محەمەد ئەمين عەبدولحەميد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611879
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )ک ستە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1968ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )-1976
 (1988ێ وەک پ.م ئامر مەفرزەسەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە.پشکدارﯾ د سەرھلدانا بوھارا بيروزا
ساال ) (1991دا دکەت و پاشان پشتى تەشکيالت ت لەشکەرى ت نەدانا دبيتەئامر فوج سەرب سوپاﯾ
ئ ک ﭬەو بەشدارﯾا چەندﯾن شەر ن نافخوﯾى دکەت و بەردەوامي ب کارێ خو دبەت تاکو ساال )(1995
ێ .ل ساال ) (1995د کارەساتا نافخو دا لشەرێ کەسنەزان ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فوج
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1475
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە270 :

موراد خان نەجمەدﯾن پيرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611876
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە .خەلک گوندێ )ئەلەھ ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا
پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشان دبيتەپ.م دگەل ليوا تاﯾبەتا دوو ﯾا وەجيە بارزانى بەتاليونا  5و
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 (19د کارەسااتا نافخو
ساال ) (1997ل ساال )997
شمەرگاتي ددەت تاکو س
بەردەووامي ب کاررێ خو ﯾ پ ش
سەرپەل
ھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ج .س
د کرن و دگەھ
ى ت تە شەھيد
شەرێ کەبک حەمەئاغاى
دا لش
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1472
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە271 :

عوبەﯾد
سەعدی ع
سا عيسا س
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21407572812655
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە
ن( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬﭬە
ێ )ز وەشکان
خەلک گوندێ
خ
)197
ساال )75-1973
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
روەی
ی
سەبری ن
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلساال ) (1983-1981دگەل س
ەشداری د ش
بە
دکرن و
موکراتا ئيران ل ئيران ز وەەت تە شەھيد
 (1د شەرەکييدا دگەل دﯾم
ل ساال )1983
ھەر لجھ ناﭬﭬبری ھاتيە ﭬﭬەشارتن
جەنازێ وی ھ
ج
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2414
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە272 :

موشير عەبدو

سەليم عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611878
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندار خلفو( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشان دبيتەپ.م دگەل فوجا  15ليوا تاﯾبەت و بەردەومي ب
کارێ خو ﯾ پ شمەرگاتي ددەت تاکو ساال ) (1995ێ .ل ساال ) (1995د کارەساتا نافخو دا لشەرێ
چياﯾ سەفينى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1474
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە273 :

ەد عەلی
ەد ئەحمە
شير محەمە
موش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421054012666
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە .
ﭬە .
حيا )بات ل( ە
ێ )بالقوس( ﯾە سەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
 (198دگە ل مالزم على .
ساال )82-1980
شورەشا گوال ن دا کرﯾە لس
ەشدارى د ش
بە
شيناوا/ئيران ت تە
ن
 (1د شەرەکييدا دگەل جەککدار ن دﯾموککراتا ئيران ل
ل ساال )1982
ەشارتن .
شنو ھاتيە ﭬە
ى ل باژ رێ ش
شەھيد کرن و جەنازێ وى
ش
پللە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2426
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە274 :

مەجيد عەبدو

حس ن حەسەن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611873
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )گارەى( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو دبيتەپ.م ئەفسەرێ ھەوالگ رى ل بەتاليونا ) (16سوپاى  12و
بەردەوامي ددەتەخەباتا خو تاکو ساال ) (2000ێ .ل ساال ) (2000د کارەساتا نافخو دا لسەر ر کا
سپيلک ب ئەگەرێ ل دانا ترومب ل دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
 /ئەفسەرێ ھەوالگيرى
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1469
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە275 :

مەحمود حەسەن ئيبراھيم ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212090
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )قەرەداغ( ﯾەسەرب ناحيا )قادر کەرەم(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1963ێ ئەندام ليژنا کفرى سەرب ھ زا قەرەداغ ﭬە .
ل ساال ) (1967ل قەرەداغ د شەرەک نافخو دا بدەست ﯾنک ھاتيە شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م  /ئەندام ليژنا کفرى
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1773
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە276 :

مەحمود فەرەج قاسم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611875
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا
پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل ھ زا تاﯾبەتا زاوﯾتەﯾا عەزﯾز وﯾسى بانى و
بەردەوامي ددەتەکارێ خو تاکو ساال ) (1995ێ .ل ساال ) (1995د کارەساتا نافخو لشەرێ کەبک
حەمەئاغاى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر فسيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1471
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە277 :

مەسعود حەسەن س مان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611877
ژ داﯾک بووﯾ ) (1978ﯾە .خەلک گوندێ )بي ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .ل ساال )(1993
دبيتەپ.م دگەل فوجا  12ليوا تاﯾبەتا دوو و بەردەوامي ب خەباتا خو ددەت تاکو ساال ) (1995ێ .ل
ساال ) (1995د کارەساتا نافخو دا لشەرێ کوالف قاسم ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1473
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە278 :

مەال رەمەزان ئيبراھيم محەمەد ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621202312899
شتى
نااﭬدار ب بەحش
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
حيا )کانى مااس ( ﭬە .
ێ )قومرﯾ ( ﯾە سەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
نـــــ
دئينت و ز دەبارى خاندن ت ئاﯾنـ
ت
ماھيک
ێ گرگا ب دوم
خاندنا سەرەتااﯾى ل گوندێ
خ
ەروارى باال و ل
ئاﯾنى ل دەﭬەرا بە
ى
سەر دەست زاناﯾ ت
ئييسالمــــ ﯾ پيروز ،لس
بيادرى( تاکو
(
دو
دەف )مەال عەبد
گگوند ن )د ش ش و ھرور و گروانش( و پاشى ل ف
ئاﯾينى و پاشى ل ساال  1971ددبيتە
ى
ەردەوامي دددەتە خاندنا زانين ن
ساال  1969بە
س
شان ت
چوﯾکاتي نيش
ەمر ھەر ژ بچ
دێ قومرﯾ  ،شەھيدێ نە
ماموستاﯾ ئااﯾينى ل گوند
م
گەلى َخو
ى
ھەست ب ماف ن ررەواﯾ ن
ت
ھەر زوى
ر
ﯾدا دبن و
ککورد پەروەرﯾ ل دەف پەﯾد
دکەت و خو دکک شيتە ناڤ ر ز ن پارتى دﯾموکراتى ککوردستان و ل ساال  1972شەرەفا
وى دبيتە بەرپررس شانەککا
ەندامەتي وەردگرﯾت و ژببەر زﯾرەکاتى و شيان ت ى
ئە
ەل )ليژنا
بەروارى باالﭬە و دھ تە دانان دگە
ى
ەر ب ر کخراووا روژئاﭬاى دەەﭬەرا
سەرەکى سە
س
چاڤ ھەبوﯾە دناف ﭬ ليژن دا و
لبەت رولەک چاک و بەرچ
چارەسەرﯾا مووشکيال( ھەلب
چ
پارتى و جەماوەرى
ھەﭬال و کادر ت پا
ل
ھەمى
شى و ﭬيانا ھ
ە جھ دلخوش
الﯾەک دﯾﭭە
ژال
ھندێ
لدەف نينە ،ژبەر ھ
ف
شارەزاﯾى و وەەستان
بووﯾە و گروﭬە ککرﯾە کو خودا ن شيان و ش
شەرﯾعەتى( ل دەﭬەرێ و ب دلسوزى ککارێ خو
دھ تە ھەلبژاررتن بو ئەنداممەتيا )ليژنا ش
کا
ەنجام ددەت تاکو کارەساتتا خيانەت کاررا ئادارا ساال  ،1975ل ل دەست پ ا
ئە
پەﯾوەندى پ دھ تە ککرن و ب
ى
مان
ھيدێ قەھرەم
ن خواز ،شەھ
شورەشا گوالنا پ شکەفتن
ش
کخستن رادبيت و ئەﭬە للدەمەکى کو مللـەت
ەپەنى دکەﭬييتە قادا خەبا ت و بکارێ ر ک
نە
ت ھەالت و ززوردارﯾا رژ ما بەعس دا دژﯾﯾا و سەخت ترﯾن روژ دبورراندن
مە لبن دەست
م
ھەر
ھارو دەف بخوﯾﯾن بەرببو گيان مللـەتى و کارێ وى ھ
دوژمن وەکى گورگەک ھا
گگرتن و سوتن
ست و رەفتارا دوژمنى پتر
ﭬى ھەلو ت
کرنا گوندا بو ،ى
ى و کاﭬل ا
ن و دەربەدەرى
ساال 1976
شەھيدێ نەمر ل بھارا س
ت کەرا ھەو دددان ،ئەو بو ش
ەروەرو خەبات
بررﯾن ت کورد پە
منا رژ م
ب دەست رژژ ما بەعس ددھ تە گرتن ل دەﭬەرا بەرووارى باال و بو زﯾندان ت ئەم
مى رەنگ ت
زﯾندان کرن و ھەم
ن
ستن و لو رێ دھ تە
ھ تە ﭬەگوھاس
ل دھوک دھ
تستەکى ژێ بزانيت و ژێ وەربگرﯾﯾت و
ى
شيا
ەشکەنج دددەنە بەر ،ل دوژمن نەش
ئە
وى ﯾا موکم ب دوزا گەل وى،
سەر باوەرﯾا ى
ەر دزﭬرﯾتە س
خوراگرتنا وى ب شک ھە
خ
خو ﯾ
ست بکارێ و
شتى چەند ھەﯾﭭا دھ تە بەردان و بو گوندێ خو دززﭬرﯾت و دەس
پش
ر کخستن دکەت و ل پاﯾززا ساال
دامەتيا ر کخراوا )دﯾار
 1976دھ تە ھەلببژارتن بو ئەند
1
دەمى دھ تە
ى
باال لوى
ەکر( کو ئ کەممين ر کخراو بوﯾە ل لقا ئ ک و ل دەﭬەررا بەروارى ال
بە
ستن ت
دەمەک کورت و ژژئەگەرا بەرفررەە بونا ر کخس
ک
ھەروەسا و پپشتى
دامەزراندن و ھ
کخراوا )قەدەم خ ر( ل دەﭬﭬەرا
ەرپرسيارﯾا ر ک
ەلبژارتن بو بە
پاارتى جارەکاددى دھ تە ھە
بەردەواميى َبدەتە
ى
مر دﯾتﯩيە کو ئ دى نەش ت
شەھيدێ نەم
ەروارى باال .ل وەدﯾارە ش
بە
شەک و
ستن ژبەر ددوﯾف چون و چاﭬد رﯾا رەش
ھ نى ئو ب ھ ز کرنا ر کخس
خەباتا خو ﯾا نھ
خ
خەباتا نھ نى دگھوورﯾت و چەک شەرەف و
ا
خوفروش ت دووژمنى نەچارر دبيت
خ
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کەرامەت دکەتە مل خو و ل دوماھيا ساال  1976برﯾارا گەھشتنا ر ز ت پ شمەرگ
شورەشا گوالنا پ شکەفتن خاز ددەت ،و پشتى خاتر خاستن ژکەس و کارو
ھەﭬال ت خو لنەخوشترﯾن و تەنگاڤ ترﯾن دەليﭭەدا ئەو دگەل خ زانا خو لگوندەک
کوردستانا تورکيا ئاکنجى دبن .
ل ساال  1978دھ تە ھەلبژارتن بو ئەندامەتيا کوميتا دەﭬەرا خەبات ئەوا ھاتيە دروست
کرن ل تخوﯾب دەﭬەرا )بەروارى باال ،بامەرن  ،گوليا ،صەﯾدا و دوسکﯩيا( ئەف کوميتە
کوميتەک شورەشگ رو گەروک بو و ژﭬان ھەﭬاال پ ک ھاتبو :
1مستەفا مزﯾرى  -بەرپرس.2شەھيد مەال رەمەزان – ژدەرگەال موسا بەگ تا وەرم ل .3شەھيد عرفان ھرورى  -روژئاﭬاﯾ بەروارى باال .4نەوزاد نزارکى – دەﭬەرا دوسکﯩيا.5عەبدو بناﭬى – کادر.شەھيدێ نەمر دھ تە ھەلبژارتن وەک نوﯾنەر بو پشکدارى کرن دکونگرێ )نەھ (
ﯾ پارتيدا ئەوێ ھاتيە گر دان ل ساال  1979ل ئيران  .ل ساال  1980لدەم پ ک
ئينانا لقا ئ ک و کوميت ت سەر ب لق ﭬە شەھيدێ نەمر دھ تە دانان ج گرێ
بەرپرس ليژنا ناوچا ئام دﯾ و ل ساال  1982دھ تە ﭬەگوھاستن بو دەﭬەرا ئاکرى و
ش خان و لو رێ ژى دبيتە ج گرێ بەرپرس ناوچا دەﭬەرێ و بودەمەک ک م و پاشى
دھ تە دانان وەک بەرپرس ناوچا ئاکرێ و ش خان تاکو ساال  ،1984پاشى ھەر لوێ
سال دھ تە ﭬەگوھاستن بو دەﭬەرا زاخو وەک بەرپرس ليژنا ناوچا زاخو ،ئەﭬە
ھەمى دزﭬرﯾتە سەر زﯾرەکاتى و شارەزاﯾى و شيان ت بەرفرەە ژھەمى الﯾاﭬە لدەف
شەھيدى .لساال  1986و پشتى سەرەدانا م ژوﯾى ﯾا سەروک )مسعود بارزانى( بو
دەﭬەرا لقا ئ ک و سەرەدانا ليژنا پشکنين دبەرژەوەند دا ھاتە دﯾتن شەھيدێ نەمر
ب تە ﭬەگوھاستن بو ئەندامەتيا لقى ئ ک و پاشى بھ تە ﭬەگوھاستن بو بارەگاﯾ
)م.س( بەر ز ،لساال  1987جارەکادى دھ تە ﭬەگوھاستن بو سنورێ لقا چار ﯾا
خەباتکەر ،و دبيتە بەرپرس ليژنا ناوچا قەالدزێ و لو رێ بەردەوامي ددەتە خەباتا
خو تاکو ساال  1991لدەم سەرھلدانا پيروزا گەل مە شەھيدێ نەمر پشکدارﯾ
دﭬ سەرھلدان دا دکەت و دھ تە ھەلبژارتن بو بەرپرسيارﯾا )ميحوەرێ زاخو( و
ئ کسەر قەستا دەﭬەرا بادﯾنا دکەت و دەست بکارێ خو دکەت بر ک و پ کى و بەرى
شکەستنا سەرھلدان ب چەند روژا و ب فەرمانا بەر ز )د .کمال کەرکوکى(
بەرپرس لقﯩئ ک ھ زەکا مەزن ﯾا پ شمەرگەى دبەتە سنورێ سورﯾا بو ل دانا رەبيا
گرێ چەپەرا لدەﭬەرا )زمار( لسەر سنورێ عيراق و سورﯾ و ل ﭬەگەرﯾان ھ رشا
دوژمنى لسەر ھەر ما سەرھلدان دھ ت و دکەﭬنە ناڤ ھ ز ت دوژمنى و س روژا
دھ نە محاصرەکرن ل پشتى شەرەک دژوار شيان خو رزگار بکەن ئەوژى پشتى
ھندەک ژھەﭬال ت وان شەھيد و برﯾندار دبن و بنەخوشى خو دگەھيننە باتيفا گوليا و
لو رێ بەرسينگ دوژمنى دگرن و چەند جارا سەربازگەھا باتيفا گولە باران دکەن.
پشتى ﭬەگەرﯾانا جەماوەرى ژچادرگەھ ت سنورى بو ناڤ باژ رو باژ رکا شەھيدێ
نەمر دبيتە بەرپرس ليژنا ناوچا زاخو و ل ساال  1992دھ تە ﭬەگوھاستن بو بارەگاﯾ
لقى ئ ک و پاشى دبيتە بەرپرس لەشکەرێ چار ل دەﭬەرا ئام دﯾ .
شەھيدێ نەمر ئەڤ چەلەنگﯩيە و قەھرەماني ت خارێ ئەنجام داﯾنەو پشکدارى ت دا
کرﯾە:
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1.دانانا کەمينەک لبەرێ کەر 1976/6
2.شەالندنا نەخوشخانا قەدش 1976/6
3.ل دانا مقر سرﯾ کانى بەالﭬ 1976/7
4.دانانا کەمينەک دناﭬبەرا چەقەالوبرﯾفکا 7/1976
5.ل دانا مقر فەوج گەرمک 1977/6
6.ل دانا مقر فەوج سوتکى 1978/8
7.ل دانا ھ زا تاﯾبەت لدەشتا سەفەرﯾا 1979/6
8.ل دانا قەسرا صدام ل ئينشک 5/1979
9.گرتنا چار مھندس ت مصرى 5/1979
10.ل دانا مقرێ بان شکەفتا ئينشک 1979/5
11.ل دانا مقر سرﯾ بن گرکا 1979/6
12.ل دانا مقر سرﯾ کانيا تا ل بامرن 6/1979
13.بەرسينگ گرتنا ھ رشا مەزن بو سەر وەرم ل و دەﭬەرا بەروارﯾا 1981/3
14.ل دانا مقر سرﯾ گابن رکى 1981/5
15.ل دانا مقرێ سەربازﯾ سەرێ ئام دﯾ 1981/7
16.دانانا کەمينەک دناﭬبەرا قەدش و مەﯾدانکا روﯾﭭيادا6/1981
17.ل دانا مقر سرﯾ ئورمانا 1981/8
18.بەرسينگ گرتنا ھ رشا دوژمنى بو سپنە و مەتينى8/1981
19.دانانا کەمينەک دناڤ بەرا راﭬيناو ئورمانادا 1981/8
20.ل دانا ليوا مەتارێ بامەرن 1981/9
21.دانانا کەمينەک ل گر پان و گرتنا چار خەبير ت فرنسى7/1982
22.ل دانا ناحيا زاوﯾتە 1982/7
23.شەالندنا نەخوشخانا زاوﯾتە 1982/9
24.ل دانا مقر سرﯾ مام سەﯾنى 1982/7
25.ل دان و ستاندنا مقر سرﯾ زاوﯾتە 1982/4
26.برﯾنا ر کا گشتى دناﭬبەرا زاوﯾتەودھوک بو دەم روژەک 1983/6
27.ل دانا مقرێ جاشا ل باقپ و چاربوت 1983/4
28.ل دانا ليوا بارەگاﯾ دھوک 1983/7
29.ل دانا زالگەھا دھوک 1983/9
30.ل دانا رەبيا سەرێ غەلبوک 1983/9
31.ل دانا بارەگاﯾ جاش ت مر با 1983/4
32.ل دانا رەبي ت گەلى خورکى 1983/6
33.ل دانا عەرەب ت بەرکچک و دەست کەفتى چەند سالح بون 1983/5
34.ل دانا عەرەب ت گوندێ ب سات و دەست کەفتى چەند سالح بون7/1983
35.ھجوما مەزن ﯾا دوژمنى بو دەﭬەرا ز بارێ 1983/4
36.ھجوما سوارو سپيندارێ 1984/5
37.توپ بارانکرنا فەوجا باگ را 1984/7
38.دانانا کەمينەک لبن ئەتروش 1984/7
39.ھجوما دوژمنى بو دەشتا فەﯾدﯾ 1984/8
40.ھجوما دوژمنى بو دەﭬەرا کافياو برﯾفکاو بالەتە ش خان 1984/4
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41.ل دانا مقر فەوج زر زە 1985/4
42.توپ بارانکرنا ليوا باتيفا گولى 1985/4
43.ل دانا مقر سرﯾ رەبيا باسک دوازدەمالن 1985/5
44.توپ بارانکرنا بارەگاﯾ فرقا زاخو 1985/6
45.توپ بارانکرنا بارەگاﯾ فەوجا ئاڤ گەني 1985/6
46.برﯾنا ر کا گشتى دناﭬبەرا زاخو و باتيفا و کانﯩماس 6/1985
47.دانانا کەمينەک ل کوچ ت مەرﯾنا لدەﭬەرا سل ﭭانەﯾا7/1985
48.ل دانا بارەگاﯾ سرﯾا ب تاس 1985/7
49.ھجوما مەزن ﯾا چياﯾ سپى و دەﭬەرا ل ف 1985/8
50.توپ بارانکرنا بارەگاﯾ ليوا ب گوﭬا 1985/8
51.توپ بارانکرنا بارەگاﯾ ليوا قەسروک 1985/6
52.توپ بارانکرنا فەوجا حەسەن ئاغا 1986/4
53.توپ بارانکرنا فەوجا دەشتە تەخ 1986/6
54.ل دانا رەبيا ئاخە سپيکى )لﭭ رە برﯾندار ببو) 6/1986
55.توپ بارانکرنا باتيف گولى 1986/7
56.گرتنا ناحيا مانگ شک 1986/6
57.برﯾنا ر کا گشتى ﯾا گەلي زاخو 1986/7
58.ل دانا بارەگاﯾ فەوجا ئاسھ 1986/7
59.ل دان و وەرگرتنا عەرەباو دەوروبەر ت پەزى 1986/8
60.ھجوما دوژمنى بو سەرێ کاش و دەﭬەرا دوسکيا و ل ﭭ 1986/11
61.ھجوما دوژمنى بو سرکو دەست کەفتى چەند سيالح و کەل و پەل بون 1987/6
62.ھجوما دوژمنى بو ز وک و ناﭬکەنداو دەست کەفتى س خوفروش و سالح بون
1987/6
63.ھجوما دوژمنى بو زر زەو کانيا تيا و دەست کەفتى چەند سالح بون 1987/5
64.ل دان و وەرگرتنا ناحيا شەرانش دەست کەفتى  73خوفروش و چەند سيالح و
کەل و پەل بون 1987/6
65.ھجوما دوژمنى بو سەر سادو کەشک 1989/10
66.ھجوما دوژمنى بو بەرئاﭬا مەزن و دەﭬەرا پ شابيرێ  3روژا محاصرە بون 1991/3
67.ل دانا بارەگاﯾ ليوا باتيفا گوليا 1991/3
ل سپ دەﯾا  1992/10/15ل دەﭬەرا ن روەور کان ل دەم ئەنجام دانا کارێ خو وەک
بەرپرس لەشکەرێ چار ،دگەل جەکدار ن پ ک ک دکەﭬنە دشەرەک گران و
دژواردا پشتى دربەک مەزن ب تيرورستا دکەﭬيت سەﯾدا مەال رەمەزان قومرى
شەھيد دبيت و گيان وى دبيتە کوترەکا سپى و بەرف ئەسمان کوردستان
دفرﯾت .
ھزار سالڤ ل گيان شەھيدﯨو تەﭬاﯾا شەھيد ت بزاﭬا رزگارى خازا مللـەت کورد بن .
پلە  :بەرپرس لەشکەرێ 4
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2533

214

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە279 :

نزار محەمەد س مان نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321191612631
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )خرابيا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1979وەک کادر سەرب لقا ئ ک ﭬەو ل ئەنفال ن رەش
ئاوارەی ئيران بوﯾە
ل ساال ) (1989ب ئەمرێ جەناب سەروکی وەک مەفرەزەکا پارتی زانی قەستا کوردستانا عيراق
دکەن و ل دەﭬەرا شيﭫ رەزان ل سنورێ تورکيا کەتينە بيسەکا  PKKو ب سەروشين دبن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2389
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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ێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚﯚ
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە280 :

رۆ فەتاح
مەدﯾن پير
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21407514912648
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە
حيا )ب بو( ﭬە
ێ )ئەلەھ ( ﯾەسەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
سەبری ن روەی .و ل
 (197دگەل س
ساال )75-1961
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
دبيت
ت
ی ئيران
 1975ئاوارەی
ەکسا ساال 5
نە
روەی
ی
سەبری ن
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلساال ) (1983-1976دگەل س
ەشداری د ش
بە
ئيران ت تە شەھييدکرن و
ن
موکراتا ئيران ل ز وەـ
 (1د شەرەکييدا دگەل دﯾم
ل ساال )1983
ھەر لجھ ناﭬﭬبری ھاتيە ﭬﭬەشارتن
جەنازێ وی ھ
ج
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2407
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!

ژمارە281 :

محەمەد ئئەحمەد
ی عەلی م
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621223712900
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە
داری د شورەشا
ێ )مارونس ( ﯾەسەرب ککوردستانا توررکيا ﭬەپشکد
خەلک گوندێ
خ
ەﯾلول دا کررﯾەلساال ))1975-1963
ئە
ەمعاون ئامر ھ ز
کرﯾەو پاشی دبيتە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
دگەل حەجی حس ن ماروونسی
 (1د شەرەکييدا دگەل جەککدار ن ) (PKKگوندێ سوورﯾا دەﭬەرا باتتيفا ت تە
ل ساال )1992
شەھيدکرن و دگەھيتە کارروان نەمرا
ش
پللە :پ.م  /ج گرێ ئامر ھ زی
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2534
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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ژمارە282 :

کەنعان جەرجيس موسا ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213450612571
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە
خەلک گوندێ )بيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ن روەو ر کان( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا حسو ميرخان و ل نەکسا ساال
) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1989-1976دگەل ر کخراوا زوزک سەرب ھ زا بارزان ﭬە
ل ساال ) (1989د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل ز وەـ ئيران ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر لجھ
ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2327
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ﭬی بابەتی باشتر بکە!
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