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ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆرﯾنەی ناوی ئەو شەھيدانەﯾە کە ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا
بەدەستيھ ناوە.
لەم ليستەﯾەدا رەچاوی رﯾزبەندﯾی ئەلفوب ی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و ش وەزمانەکان.
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جودا بەنای براکوژﯾنامە ب ودەکر تەوە.
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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

ﻻﭘەڕە

6

http://www.kurdipedia.org

http://www.kurdipedia.org

7

ﻻﭘەڕە

http://www.kurdipedia.org

8

ﻻﭘەڕە

ناوەڕۆک
ئاتيال سەعدو

خەليل چاوەش 189 ..................................................................................................

ئادەم بەشيری 190 .............................................................................................................................
ئاراس حاجی حس ن مەال حەمەومين 190 ........................................................................................
ئاراس عەبدول ەحمان  -مامﯚستا پ ش ەو 191 ....................................................................................
ئارام 191 .............................................................................................................................................
ئارام حەمە سەعيد 192 .....................................................................................................................
ئارام فەرزانە 192 .................................................................................................................................
ئارام محەممەد سا ح 193 ..................................................................................................................
ئارام مەحمود فەتاح  -پاﭬ

193 .........................................................................................................

ئاری غەرﯾب محەمەد ئەمين 193 .......................................................................................................
ئارەزوو خانی 194 ................................................................................................................................
ئارەزوو عەلی پوور 194 ........................................................................................................................
ئازاد ئەکينجی ناسراو بە )ئازاد( ،لەداﯾکبووی  1972ئ ليح ،بەشدارﯾکردن  1992ئ ليح ،شو ن و
بەرواری گيانلەدەستدان؛ 1997ئامەد ــ ليجە 194 ...............................................................................
ئازاد جندی 195 ...................................................................................................................................
ئازاد حس ن 195 ..................................................................................................................................
ئازاد عەرەب  -موسەنا 195 .................................................................................................................
ئازاد ھەورامی196 ..............................................................................................................................
ئازاد ھە ەدنی  -ئازادی د وانە 198 .....................................................................................................
ئاسﯚ حوس نی 198 ............................................................................................................................
ئاسﯚ حەمە سەعيد  -ھە ﯚ 198 .........................................................................................................
ئاسﯚی دەالک 199 ..............................................................................................................................
ئاشنا مەال مح دﯾن 199 ......................................................................................................................
ئاغا بابئازادگان 200 .............................................................................................................................
ئاغا قاسمی 200 ................................................................................................................................
ئاالن جەمال 200 .............................................................................................................................. 2
ئاالن عەبدول ەزاق 201 ........................................................................................................................
ئامان رەشيد سەليم201 ....................................................................................................................
ئامان عومەر داود201 ..........................................................................................................................
ئامانج پيرۆتەسوور 202 ........................................................................................................................
ئامانج غەرﯾب محەمەد ئەمين 202 .....................................................................................................
ئامانج قادر ئەحمەد 202 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

9

http://www.kurdipedia.org

ئامين کەرەمی 203 .............................................................................................................................
ئامينە  -داﯾکە ئامينە 203 ....................................................................................................................
ئامينە شەرﯾفی ئازەر 203 ...................................................................................................................
ئامينە مستەفاﯾی 204 ........................................................................................................................
ئا تون ئەکينجی  -زﯾن بﯚتان204 .........................................................................................................
ئاﯾدن مستەفا حەميد 204 ..................................................................................................................
ئاﯾسەل جەﯾالن  1998 / 10 /24زﯾندانی ساکارﯾا 205 .......................................................................
ئاﯾنور ئارتان  1998 / 10 /23زﯾندانی ميدﯾات 205 ...............................................................................
ئاﯾەت سوبحانی 205 ..........................................................................................................................
ئوگور کاﯾماز 206 ..................................................................................................................................
ئوميد مەدحەت 206 ............................................................................................................................
ئوم د غەرﯾب محەمەد ئەمين 206 ......................................................................................................
ئﯚرھان دەمير ناسراو بە )حەسەن( ،لەداﯾکبووی  1969ئەلعەزﯾز ،بەشدارﯾکردن  1992ئەدەنە،
شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1993بﯚتان 207 ............................................................................
ئيبراھيم ئادامس207 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم ئستوانی نيک207 ................................................................................................................
ئيبراھيم ئيبراھيمی 208 .....................................................................................................................
ئيبراھيم ئيبراھيمی 208 ................................................................................................................. 2
ئيبراھيم ئيبراھيميان209 ....................................................................................................................
ئيبراھيم ئەحمەد عەبدولقادر 209 .......................................................................................................
ئيبراھيم ئەحمەدزادە 209 ...................................................................................................................
ئيبراھيم ئەحمەدی 210 ......................................................................................................................
ئيبراھيم ئەحمەدی 210 .................................................................................................................. 2
ئيبراھيم ئەسعەدنژاد 210 ...................................................................................................................
ئيبراھيم ئەلياسی 211 .......................................................................................................................
ئيبراھيم ئەمينی 211 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم ئەمينی 212 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم ئەمينی 212 ...................................................................................................................... 2
ئيبراھيم ئە وەﯾسی212 ..................................................................................................................
ئيبراھيم ئە ﯾاری 213 .......................................................................................................................
ئيبراھيم بەرزگەر 213 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم بەھرام پور 214 .....................................................................................................................
ئيبراھيم بەھرامی 214 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

10

http://www.kurdipedia.org

ئيبراھيم پاکە 214 ...............................................................................................................................
ئيبراھيم پورسەعيد 215 .....................................................................................................................
ئيبراھيم پوﯾا 215 .................................................................................................................................
ئيبراھيم پيرۆ 216 ................................................................................................................................
ئيبراھيم پيرۆتی 216 ...........................................................................................................................
ئيبراھيم جناحی 216 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم جيھاندﯾدە 217 ......................................................................................................................
ئيبراھيم جەناغی 217 ........................................................................................................................
ئيبراھيم چابوک 218 ...........................................................................................................................
ئيبراھيم حاجی پور 218 ......................................................................................................................
ئيبراھيم حاجی پور 218 .................................................................................................................. 2
ئيبراھيم حوس ن پور 219 ....................................................................................................................
ئيبراھيم حوس نپور 219 .....................................................................................................................
ئيبراھيم حوس نی 219 .......................................................................................................................
ئيبراھيم حوس نی 220 ....................................................................................................................2
ئيبراھيم حەبەڕەش 220 .....................................................................................................................
ئيبراھيم حەسەن زادە 221 .................................................................................................................
ئيبراھيم حەسەن زادە 221 ............................................................................................................. 2
ئيبراھيم حەسەن زادە 221 ............................................................................................................. 3
ئيبراھيم حەوتەوانە 222 ......................................................................................................................
ئيبراھيم حەﯾدەری 222 .......................................................................................................................
ئيبراھيم خاتوونی 223 ........................................................................................................................
ئيبراھيم خاتوونی 223 ..................................................................................................................... 2
ئيبراھيم خزرپور  -ش خە 223 ..............................................................................................................
ئيبراھيم داﯾی 224 ..............................................................................................................................
ئيبراھيم دودمانی 224 ........................................................................................................................
ئيبراھيم دوشنە 225 ...........................................................................................................................
ئيبراھيم دەست رەنج 225 ..................................................................................................................
ئيبراھيم دەستبرئاوەردە 225 ...............................................................................................................
ئيبراھيم رەحمانی 226 .......................................................................................................................
ئيبراھيم رەحمانی 226 .................................................................................................................... 2
ئيبراھيم رەحمانی 226 .................................................................................................................... 3
ئيبراھيم رەحمانی 227 .................................................................................................................... 4

ﻻﭘەڕە

11

http://www.kurdipedia.org

ئيبراھيم رەحمانی 227 .................................................................................................................... 5
ئيبراھيم رەزاﯾی 228 ...........................................................................................................................
ئيبراھيم رەسوڵ گە وانی 228 ............................................................................................................
ئيبراھيم رەسو ی 228 ........................................................................................................................
ئيبراھيم رەشاش229 .........................................................................................................................
ئيبراھيم زەرزا 229 ...............................................................................................................................
ئيبراھيم سادقی 230 .........................................................................................................................
ئيبراھيم سالک 230 ............................................................................................................................
ئيبراھيم سالک 230 ........................................................................................................................ 2
ئيبراھيم سا ح موقەدەم  -ئيبراھيم سالە موقەدەم 231 ...................................................................
ئيبراھيم سپاھی 231 .........................................................................................................................
ئيبراھيم سوارە 232 ............................................................................................................................
ئيبراھيم سوھرابی 232 ......................................................................................................................
ئيبراھيم سو تانی 232 .......................................................................................................................
ئيبراھيم سو تانی 233 .................................................................................................................... 2
ئيبراھيم س

گوێ233 ......................................................................................................................

ئيبراھيم سەليمی 234 .......................................................................................................................
ئيبراھيم سەمەدی 234 ......................................................................................................................
ئيبراھيم شوجاعی 235 ......................................................................................................................
ئيبراھيم ش خا ی 235 ........................................................................................................................
ئيبراھيم عوسمانی 235 .....................................................................................................................
ئيبراھيم عەبدولی 236 .......................................................................................................................
ئيبراھيم عەبدو پور 236 ....................................................................................................................
ئيبراھيم عەبدو نژاد 237 ...................................................................................................................
ئيبراھيم عەبدو ھی237 ..................................................................................................................
ئيبراھيم عەبدی 237 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم عەبدی 238 ....................................................................................................................... 2
ئيبراھيم عەلی پور 238 ......................................................................................................................
ئيبراھيم غو می 238 .........................................................................................................................
ئيبراھيم فەتاحی 239 ......................................................................................................................2
ئيبراھيم فەرحانی239 ........................................................................................................................
ئيبراھيم فەز ی 240 ...........................................................................................................................
ئيبراھيم قادر 240 ................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

12

http://www.kurdipedia.org

ئيبراھيم قادری 241 ............................................................................................................................
ئيبراھيم قوربانی241 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم محەمەدپور 241 ....................................................................................................................
ئيبراھيم محەمەدزادە 242 ..................................................................................................................
ئيبراھيم محەمەدزادە 242 ............................................................................................................... 2
ئيبراھيم محەمەدشەم

243 ............................................................................................................

ئيبراھيم محەمەدی 243 .................................................................................................................. 2
ئيبراھيم محەمەدی ئەند زەﯾی 243 ...................................................................................................
ئيبراھيم مرادی 244 ............................................................................................................................
ئيبراھيم مزگەوتی 244 .......................................................................................................................
ئيبراھيم مستەفانژاد 244 ...................................................................................................................
ئيبراھيم معزی 245 .............................................................................................................................
ئيبراھيم ملک مدنی 245 ....................................................................................................................
ئيبراھيم مەجيدپور 246 .......................................................................................................................
ئيبراھيم مەجيدی 246 ........................................................................................................................
ئيبراھيم مەحمودنيا 246 .....................................................................................................................
ئيبراھيم مەحمودی 247 .....................................................................................................................
ئيبراھيم مەحمودی 247 .................................................................................................................. 2
ئيبراھيم مەحمودی 248 .................................................................................................................. 3
ئيبراھيم مەحمودی 248 .................................................................................................................. 4
ئيبراھيم مەلئازادە 248 ........................................................................................................................
ئيبراھيم مەکارﯾان 249 ........................................................................................................................
ئيبراھيم نوری 249 ..............................................................................................................................
ئيبراھيم نەدری 250 ............................................................................................................................
ئيبراھيم نەزمی 250 ...........................................................................................................................
ئيبراھيم ھەمزەﯾی 251 ......................................................................................................................
ئيبراھيم کە ھوڕی 251 ........................................................................................................................
ئيب اھيم ئەحمەدزادە 251 ...................................................................................................................
ئيب اھيم عەدا ەت 252 ........................................................................................................................
ئيحترام منبەری252 ............................................................................................................................
ئيدرﯾس باشاران  1998 / 11 / 16زﯾندانی جەﯾھان 252 .....................................................................
ئيدرﯾس رەسو ی 253 .........................................................................................................................
ئيدرﯾس رەشيدی 253 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

13

http://www.kurdipedia.org

ئيدرﯾس موجەرەدی 253 .....................................................................................................................
ئيدرﯾس نوری 254 ...............................................................................................................................
ئيدرﯾس وﯾژە 254 ................................................................................................................................
ئيدرﯾس کەرﯾمی واحد 255 .................................................................................................................
ئيرەج ئەسل زارعی 255 .....................................................................................................................
ئيرەج بروجردی 255 .............................................................................................................................
ئيرەج قودسی256 ..............................................................................................................................
ئيسماعيل ئابدانە 256 ........................................................................................................................
ئيسماعيل ئاشنا 257 .........................................................................................................................
ئيسماعيل ئيبراھيم ئازەر 257 ............................................................................................................
ئيسماعيل ئيبراھيم پور 257 ...............................................................................................................
ئيسماعيل ئيبراھيمی 258 .................................................................................................................
ئيسماعيل ئيبراھيمی 258 .............................................................................................................. 2
ئيسماعيل ئيسماعيل زادە 259 ..........................................................................................................
ئيسماعيل ئەبوبەکری 259 .................................................................................................................
ئيسماعيل ئەحمەدپور 259 .................................................................................................................
ئيسماعيل ئەحمەدپور 260 .............................................................................................................. 2
ئيسماعيل ئەحمەدزادە 260 ...............................................................................................................
ئيسماعيل ئەمينی 261 ......................................................................................................................
ئيسماعيل ئە کەرەمی 261 .............................................................................................................
ئيسماعيل باقری 262 .........................................................................................................................
ئيسماعيل باگردان 262 .......................................................................................................................
ئيسماعيل برادەران 262 ......................................................................................................................
ئيسماعيل بەھمەن ﯾار 263 ................................................................................................................
ئيسماعيل پەرتوﯾان263 ......................................................................................................................
ئيسماعيل جە دﯾانی264 ...................................................................................................................
ئيسماعيل حاميدی 264 .....................................................................................................................
ئيسماعيل حوس نی 265 ...................................................................................................................
ئيسماعيل حەسەن زادە 265 .............................................................................................................
ئيسماعيل حەسەنی 265 ..................................................................................................................
ئيسماعيل خاوەری 266 ......................................................................................................................
ئيسماعيل خزری 266 .........................................................................................................................
ئيسماعيل خزری 267 ......................................................................................................................2

ﻻﭘەڕە

14

http://www.kurdipedia.org

ئيسماعيل خورشيدی 267 .................................................................................................................
ئيسماعيل خەﯾری 267 .......................................................................................................................
ئيسماعيل داشخانە 268 ....................................................................................................................
ئيسماعيل دامەنگير 268 .....................................................................................................................
ئيسماعيل دروستکار 269 ...................................................................................................................
ئيسماعيل رەحيم زادە 269 .................................................................................................................
ئيسماعيل رەحيمی 269 ....................................................................................................................
ئيسماعيل رەزاﯾی 270 .......................................................................................................................
ئيسماعيل رەسو ی 270 ....................................................................................................................
ئيسماعيل رەشی 271 .......................................................................................................................
ئيسماعيل رەھبەری271 ....................................................................................................................
ئيسماعيل زﯾادەت 271 .......................................................................................................................
ئيسماعيل زەھابی 272 ......................................................................................................................
ئيسماعيل ساعدی 272 .....................................................................................................................
ئيسماعيل سا حی 273 .....................................................................................................................
ئيسماعيل سيگاری 273 .....................................................................................................................
ئيسماعيل سەليمی 274 ...................................................................................................................
ئيسماعيل سەمەدی 274 ..................................................................................................................
ئيسماعيل سەمەدی 274 ............................................................................................................... 2
ئيسماعيل شاکری 275 ......................................................................................................................
ئيسماعيل شوکری 275 .....................................................................................................................
ئيسماعيل شکارچی 276 ...................................................................................................................
ئيسماعيل شکاک 276 .......................................................................................................................
ئيسماعيل ش خی 276 ......................................................................................................................
ئيسماعيل شەرﯾف زادە 277 ..............................................................................................................
ئيسماعيل عومەری 277 .....................................................................................................................
ئيسماعيل عەبدو ئازادە 278 .............................................................................................................
ئيسماعيل عەبدو

278 .....................................................................................................................

ئيسماعيل عەبدی 278 .......................................................................................................................
ئيسماعيل عەزﯾزی 279 ......................................................................................................................
ئيسماعيل فاتحی279 ........................................................................................................................
ئيسماعيل فەتتاحی 280 ....................................................................................................................
ئيسماعيل فەﯾزی 280 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

15

http://www.kurdipedia.org

ئيسماعيل قارەمانی 280 ....................................................................................................................
ئيسماعيل گﯚران زادە 281 ..................................................................................................................
ئيسماعيل لوتفی 281 ........................................................................................................................
ئيسماعيل لوتفی 282 ..................................................................................................................... 2
ئيسماعيل مام براﯾم 282 ....................................................................................................................
ئيسماعيل محەمەدپور 282 .................................................................................................................
ئيسماعيل محەمەدزادە 283 ...............................................................................................................
ئيسماعيل محەمەدی 283 .................................................................................................................
ئيسماعيل محەمەدی 284 .............................................................................................................. 2
ئيسماعيل مرادی 284 ........................................................................................................................
ئيسماعيل مەحمودزادە 284 ...............................................................................................................
ئيسماعيل مەحمودی 285 ..................................................................................................................
ئيسماعيل مەعروفی285 ...................................................................................................................
ئيسماعيل مەعروفی 286 ............................................................................................................... 2
ئيسماعيل مەولودنژاد 286 ..................................................................................................................
ئيسماعيل نادری 286 .........................................................................................................................
ئيسماعيل ناسری 287 .......................................................................................................................
ئيسماعيل نساج 287 .........................................................................................................................
ئيسماعيل نمەکی 288 ......................................................................................................................
ئيسماعيل کرمانج 288 .......................................................................................................................
ئيسماعيل کوردنژاد288 ......................................................................................................................
ئيسماعيل کەرﯾم زادە 289 .................................................................................................................
ئيسماعيل ﯾوسفی 289 .....................................................................................................................
ئيقباڵ ئوستادی 290 ...........................................................................................................................
ئيقباڵ بيگی 290 .................................................................................................................................
ئيقباڵ پورسەﯾدان 290 ........................................................................................................................
ئيقباڵ حەﯾدەری 291 ..........................................................................................................................
ئيقباڵ راەنشين 291 ...........................................................................................................................
ئيقباڵ سەفەری 292 ..........................................................................................................................
ئيقباڵ عەباسی 292 ...........................................................................................................................
ئيقباڵ فەرەجی 293 ............................................................................................................................
ئيقباڵ مرادی293 ................................................................................................................................
ئيقباڵ کەرﯾم نژاد 293 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

16

http://www.kurdipedia.org

ئيلھام ميرزاﯾی 294 .............................................................................................................................
ئينشائە

نادری 294 .........................................................................................................................

ئيوەز کەرﯾمی 295 ..............................................................................................................................
ئەبوبەکر ئارەزم 295 ............................................................................................................................
ئەبوبەکر ئازەربەرزﯾن 295 ....................................................................................................................
ئەبوبەکر ئامانی 296 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر ئوستاد ئەحمەدی 296 .........................................................................................................
ئەبوبەکر ئيبراھيمی 297 .....................................................................................................................
ئەبوبەکر ئيسحاقی 297 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر ئيسماعيل ئازەر297 .............................................................................................................
ئەبوبەکر ئيسماعيل پور 298 ...............................................................................................................
ئەبوبەکر ئيسماعيل زادە 298 .............................................................................................................
ئەبوبەکر ئيسماعيل نژاد 299 ..............................................................................................................
ئەبوبەکر ئيسماعيليان 299 .................................................................................................................
ئەبوبەکر ئەحمەد پوور 299 ..................................................................................................................
ئەبوبەکر ئەحمەدنژاد 300 ....................................................................................................................
ئەبوبەکر ئەحمەدی 300 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر ئەحمەدی 301 .................................................................................................................. 2
ئەبوبەکر ئەردە ن 301 ........................................................................................................................
ئەبوبەکر ئەمينی 301 ..........................................................................................................................
ئەبوبەکر باﯾەزﯾدی 302 ........................................................................................................................
ئەبوبەکر بەقا ی302 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر بەھرامی 302 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر پائين پەرست 303 ................................................................................................................
ئەبوبەکر پارەنج 303 ............................................................................................................................
ئەبوبەکر پاشاﯾی 304 .........................................................................................................................
ئەبوبەکر پورمەند 304 ..........................................................................................................................
ئەبوبەکر پوﯾی 304 ..............................................................................................................................
ئەبوبەکر پەﯾوەندی 305 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر جيھانگيری 305 .....................................................................................................................
ئەبوبەکر جيھانی 306 .........................................................................................................................
ئەبوبەکر جەدﯾدولئيسالم 306 .............................................................................................................
ئەبوبەکر چوکە ی 306 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

17

http://www.kurdipedia.org

ئەبوبەکر حەوتەوانە 307 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر خادەمی 307 ........................................................................................................................
ئەبوبەکر خارﯾجە308 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر خانزادی 308 .........................................................................................................................
ئەبوبەکر خا ندی 308 ..........................................................................................................................
ئەبوبەکر خزرنژاد309 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر خزری 309 .............................................................................................................................
ئەبوبەکر خزری  -ھوشيار خزری 310 ..................................................................................................
ئەبوبەکر خزری 310 ......................................................................................................................... 2
ئەبوبەکر خزرﯾان 310 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر خوداپەرست 311 ..................................................................................................................
ئەبوبەکر دەربەندی311 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر دەرو شی 312 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر دەرەوی 312 ..........................................................................................................................
ئەبوبەکر رۆستەمی 313 .....................................................................................................................
ئەبوبەکر رەحمانی 313 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر رەحيمی 313 ........................................................................................................................
ئەبوبەکر رەسوڵ ئەقدەم314 ..............................................................................................................
ئەبوبەکر رەسو ی 314 ........................................................................................................................
ئەبوبەکر رەمەزانی 315 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر زارعی 315 ............................................................................................................................
ئەبوبەکر زھوری 315 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر سادقی 316 .........................................................................................................................
ئەبوبەکر سا حی 316 .........................................................................................................................
ئەبوبەکر سحافی 317 ........................................................................................................................
ئەبوبەکر سو تانی 317 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر سەبوکتەگين 318 .................................................................................................................
ئەبوبەکر شيشمان 318 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر شەرﯾفپور318 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر شەرﯾفی 319 .......................................................................................................................
ئەبوبەکر شەرﯾفيان 319 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر شەھرمەندی 320 ................................................................................................................
ئەبوبەکر شەھرﯾاری 320 ....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

18

http://www.kurdipedia.org

ئەبوبەکر عەبدو

محەمەد 320 ..........................................................................................................

ئەبوبەکر عەبدو ئەس 321 ..............................................................................................................
ئەبوبەکر عەبدو ھی 321 ..................................................................................................................
ئەبوبەکر فەق

براﯾم322 ....................................................................................................................

ئەبوبەکر فەﯾازی 322 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر قادرپور 322 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر قادری 323 ............................................................................................................................
ئەبوبەکر قادری 323 ......................................................................................................................... 2
ئەبوبەکر قەلعەپەرست 324 ................................................................................................................
ئەبوبەکر گو زاری324 ..........................................................................................................................
ئەبوبەکر مجاوری 324 .........................................................................................................................
ئەبوبەکر محەمە دسوری 325 .............................................................................................................
ئەبوبەکر محەمەد سا ح کەرﯾم  -وەستا بەکری دارتاش 325 .............................................................
ئەبوبەکر محەمەدی 326 .....................................................................................................................
ئەبوبەکر محەمەدی 326 .................................................................................................................. 2
ئەبوبەکر مستەفئازادە327 ..................................................................................................................
ئەبوبەکر مەحمودی 327 .....................................................................................................................
ئەبوبەکر مەعروفی 328 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر مەعروفی 328 ................................................................................................................... 2
ئەبوبەکر مەمەلوو 328 .........................................................................................................................
ئەبوبەکر مەمەندی 329 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر مەولودی 329 ........................................................................................................................
ئەبوبەکر نازداری 330 ..........................................................................................................................
ئەبوبەکر ھيداﯾەتی 330 ......................................................................................................................
ئەبوبەکر کاکلی330 ............................................................................................................................
ئەبوبەکر کاکەبرا 331 ...........................................................................................................................
ئەبوبەکر کاکەبرا  -ئەبوبەکر سەقزی 331 ...........................................................................................
ئەبوبەکر کەدخوداﯾی332 ....................................................................................................................
ئەبوبەکر ﯾوسفی 332 .........................................................................................................................
ئەبووبەکر شوکری 332 .......................................................................................................................
ئەبووبەکر شەممامی 333 ..................................................................................................................
ئەحمەد ؟؟ 333 ...................................................................................................................................
ئەحمەد ئاغاز 333 ...............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

19

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد ئيبراھيمی334 ......................................................................................................................
ئەحمەد ئيسماعيل عەبدو

334 .......................................................................................................

ئەحمەد ئ رانی 335 .............................................................................................................................
ئەحمەد ئەحمەدی 335 ......................................................................................................................
ئەحمەد ئەحمەدﯾان 335 .....................................................................................................................
ئەحمەد ئەفخەمی336 .......................................................................................................................
ئەحمەد ئەميری336 ...........................................................................................................................
ئەحمەد ئەمين پور 336 .......................................................................................................................
ئەحمەد ئەمين زادە 337 .....................................................................................................................
ئەحمەد ئەنجومەن337 .......................................................................................................................
ئەحمەد ئە ماسی338 .......................................................................................................................
ئەحمەد بابەکە 338 .............................................................................................................................
ئەحمەد باختە 338 ..............................................................................................................................
ئەحمەد بارﯾکی 339 ............................................................................................................................
ئەحمەد بداخشان 339 ........................................................................................................................
ئەحمەد بەرموزی 340 .........................................................................................................................
ئەحمەد بەھرام نژاد 340 .....................................................................................................................
ئەحمەد بەھرامی 341 ........................................................................................................................
ئەحمەد بەھلولی 341 ........................................................................................................................
ئەحمەد پاوەری 341 ............................................................................................................................
ئەحمەد پورسەليمی 342 ...................................................................................................................
ئەحمەد پيرانی 342 ............................................................................................................................
ئەحمەد پەژمان 343 ............................................................................................................................
ئەحمەد تﯚفيق 343 .............................................................................................................................
ئەحمەد جاوﯾدفەر  -ھەژار 344 ............................................................................................................
ئەحمەد چوپانی 344 ...........................................................................................................................
ئەحمەد چووکەڵ 345 ..........................................................................................................................
ئەحمەد حاجی سەمين 345 ..............................................................................................................
ئەحمەد حوس ن پور345 .....................................................................................................................
ئەحمەد حوس ن پور 346 ................................................................................................................. 2
ئەحمەد حوس ن دوست 346 ..............................................................................................................
ئەحمەد حەسەن پوور346 ..................................................................................................................
ئەحمەد حەسەن زادە 347 .................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

20

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد حەميد محەممەد 347 ...........................................................................................................
ئەحمەد حەکيم پور 347 ......................................................................................................................
ئەحمەد خانزاد رەسو ی 348 ..............................................................................................................
ئەحمەد خانی بﯚ ی 348 ....................................................................................................................
ئەحمەد خزری 348 .............................................................................................................................
ئەحمەد خزری 349 .............................................................................................................................
ئەحمەد خەﯾا ی 349 ..........................................................................................................................
ئەحمەد د وانە 350 .............................................................................................................................
ئەحمەد رامينی 350 ...........................................................................................................................
ئەحمەد روزبە 350 ...............................................................................................................................
ئەحمەد رۆستەمی 351 ......................................................................................................................
ئەحمەد رەحمانی 351 ........................................................................................................................
ئەحمەد رەحيمی 351 .........................................................................................................................
ئەحمەد رەسو ی 352 ........................................................................................................................
ئەحمەد رەسو ی 352 ..................................................................................................................... 2
ئەحمەد رەسو ی 353 ..................................................................................................................... 3
ئەحمەد رەسو ی 353 ..................................................................................................................... 4
ئەحمەد رەسو ی 353 ..................................................................................................................... 5
ئەحمەد زەﯾنی 354 .............................................................................................................................
ئەحمەد ساالرعەشاﯾری354 ..............................................................................................................
ئەحمەد ستينە 355 ............................................................................................................................
ئەحمەد سعادەت پوور 355 .................................................................................................................
ئەحمەد سەحراگەرد355 ....................................................................................................................
ئەحمەد سەفاﯾی 356 ........................................................................................................................
ئەحمەد سەﯾد عەزﯾز 356 ...................................................................................................................
ئەحمەد شوکر رەئوف تا ەبانی 356 ....................................................................................................
ئەحمەد شينە357 ..............................................................................................................................
ئەحمەد شينەجانی 357 .....................................................................................................................
ئەحمەد شەھادەت ئەقدەم 358 .........................................................................................................
ئەحمەد عادلی 358 ............................................................................................................................
ئەحمەد عوسمانی 358 ......................................................................................................................
ئەحمەد عومەر سا ح 359 ..................................................................................................................
ئەحمەد عيوەزی 359 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

21

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد عەبدی 360 ...........................................................................................................................
ئەحمەد عەبدی 360 ........................................................................................................................ 2
ئەحمەد عەدنان دالی 360 ..................................................................................................................
ئەحمەد عەزﯾزی 361 ....................................................................................................................... 2
ئەحمەد عەزﯾزی 361 ....................................................................................................................... 3
ئەحمەد عەزﯾزی 361 ....................................................................................................................... 4
ئەحمەد عەزﯾزی 362 ....................................................................................................................... 5
ئەحمەد عەزﯾزﯾان 362 .........................................................................................................................
ئەحمەد عەليزادە 363 .........................................................................................................................
ئەحمەد غەمبار 363 ............................................................................................................................
ئەحمەد غەمپەروەر 364 ......................................................................................................................
ئەحمەد فاروقی 364 ...........................................................................................................................
ئەحمەد فداﯾی 364 .............................................................................................................................
ئەحمەد فردەوسی 365 ......................................................................................................................
ئەحمەد فەتاحيان 365 ........................................................................................................................
ئەحمەد فەرامەرزی366 ......................................................................................................................
ئەحمەد قادرزادە 366 ..........................................................................................................................
ئەحمەد قادری 366 .............................................................................................................................
ئەحمەد قادری 367 ..........................................................................................................................2
ئەحمەد قاسمی 367 .........................................................................................................................
ئەحمەد قرتازی 368 ............................................................................................................................
ئەحمەد قرﯾنە 368 ..............................................................................................................................
ئەحمەد قوربانی 368 ..........................................................................................................................
ئەحمەد گوالبی 369 ...........................................................................................................................
ئەحمەد گەردشی 369 .......................................................................................................................
ئەحمەد گەوھەری 370 .......................................................................................................................
ئەحمەد مام رەسوڵ 370 ....................................................................................................................
ئەحمەد محەمەد سەعيد 370 ............................................................................................................
ئەحمەد محەمەدپور 371 .....................................................................................................................
ئەحمەد محەمەدزادە 371 ...................................................................................................................
ئەحمەد محەمەدی 371 ......................................................................................................................
ئەحمەد محەمەدی 372 .................................................................................................................. 2
ئەحمەد محەمەدی 372 .................................................................................................................. 3

ﻻﭘەڕە

22

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد محەمەدی 373 .................................................................................................................. 4
ئەحمەد محەمەدﯾان 373 ....................................................................................................................
ئەحمەد موزەفەری373 .......................................................................................................................
ئەحمەد مەحمودکەرشين374 ............................................................................................................
ئەحمەد مەحمودی 374 ......................................................................................................................
ئەحمەد مەحمودی 375 ................................................................................................................... 2
ئەحمەد مەعروفی 375 .......................................................................................................................
ئەحمەد مەالﯾی 376 ...........................................................................................................................
ئەحمەد مەندان 376 ...........................................................................................................................
ئەحمەد مەھدی 376 ..........................................................................................................................
ئەحمەد نامداری 377 ..........................................................................................................................
ئەحمەد نعمەتی 377 ..........................................................................................................................
ئەحمەد نقشی 378 ...........................................................................................................................
ئەحمەد ھندوش 378 ..........................................................................................................................
ئەحمەد ھيممەتی 378 ......................................................................................................................
ئەحمەد وەستاحەسەن 379 ...............................................................................................................
ئەحمەد وەھاب زادە379 .....................................................................................................................
ئەحمەد وەﯾسی 380 ..........................................................................................................................
ئەحمەد وەﯾسی 380 ...................................................................................................................... 2
ئەحمەد کاکەخانی 381 ......................................................................................................................
ئەحمەد کوھگەرد 381 ........................................................................................................................
ئەحمەد کﯚنەپﯚشی 381 .....................................................................................................................
ئەحمەد کﯚنەپﯚنەپﯚشی 382 ..............................................................................................................
ئەحمەد کەرﯾم نيا 382 ........................................................................................................................
ئەحمەد کەرﯾمی 383 .........................................................................................................................
ئەحمەد کەندوزەرد 383 .......................................................................................................................
ئەحمەد کەھرووبی383 ......................................................................................................................
ئەحمەد ﯾوسفی 384 ..........................................................................................................................
ئەحمەد ﯾ درم  1998 / 11 / 17مﯚسکﯚ 384 ......................................................................................
ئەحمەد ﯾەکتاﯾی384 ..........................................................................................................................
ئەحمەد ﯾەکتاﯾی 385 ...................................................................................................................... 2
ئەحمەدخانی فاروقی 385 ..................................................................................................................
ئەحە رەشی حەسەنی دەرو ش 385 ................................................................................................

ﻻﭘەڕە

23

http://www.kurdipedia.org

ئەرداڵ ئاکسو  1998 / 10 / 29لەچاالکی رفاندنی فرۆکەدا386 ....................................................... .
ئەرداڵ چەکەن  1998 / 11 / 13زﯾندانی ماردﯾن 386 .........................................................................
ئەردەشير خوسرەوی 386 ...................................................................................................................
ئەردەشير فەﯾروزی 387 ......................................................................................................................
ئەرشەد رەزاﯾی 387 ...........................................................................................................................
ئەرشەد نادری 387 .............................................................................................................................
ئەرﯾوان عومەر دەو ەت 388 .................................................................................................................
ئەسعەد ئەسعەدی 388 .....................................................................................................................
ئەسعەد تيتاخی 389 ..........................................................................................................................
ئەسعەد چﯚمانی 389 .........................................................................................................................
ئەسعەد خاموشی 389 ......................................................................................................................
ئەسعەد خ راواﯾی 390 ........................................................................................................................
ئەسعەد سولەﯾمانپور 390 ..................................................................................................................
ئەسعەد سەﯾدئەحمەدی 391 ............................................................................................................
ئەسعەد شەرﯾفيان 391 ......................................................................................................................
ئەسعەد عەزﯾز پوور 392 ......................................................................................................................
ئەسعەد قەلەندەری 392 ....................................................................................................................
ئەسعەد موزەفەری 392 ......................................................................................................................
ئەسعەد موقەدەسی 393 ..................................................................................................................
ئەسعەد مەنافی393 ..........................................................................................................................
ئەسعەد نوری 394 ..............................................................................................................................
ئەسعەد ﯾوسفی 394 .........................................................................................................................
ئەسغەر منبەری 395 ..........................................................................................................................
ئەسکەندەر ئە مرادی 395 ...............................................................................................................
ئەسکەندەر حەقيقی 395 ...................................................................................................................
ئەسکەندەر رۆستەمی 396 ................................................................................................................
ئەسکەندەر عەلی زادە 396 ................................................................................................................
ئەسکەندەر قەدﯾمی397 ....................................................................................................................
ئەسەدو

کەرﯾمی 397 .....................................................................................................................

ئەشرەف موزەفەری 398 .....................................................................................................................
ئەفراسياو رەحمانی 398 .....................................................................................................................
ئەلياس398 .........................................................................................................................................
ئەلياس ئە پور399 ............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

24

http://www.kurdipedia.org

ئەمان ئە

رەزاﯾی 399 ......................................................................................................................

ئەمجەد غەفاری 400 ..........................................................................................................................
ئەمجەد مەالﯾی 400 ...........................................................................................................................
ئەمرو

دام ﯾجی  1998 / 11 / 18قاميشلی 400 ...........................................................................

ئەمير ئەنساری 401 ............................................................................................................................
ئەمير باباﯾی 401 .................................................................................................................................
ئەمير جيھاندﯾدە 401 ...........................................................................................................................
ئەمير حوس نی نيا 402 .......................................................................................................................
ئەمير خەليل پوور 402 .........................................................................................................................
ئەمير رەزاﯾی 403 ................................................................................................................................
ئەمير شەمسەدﯾنی403 ....................................................................................................................
ئەمير عەبدی 403 ...............................................................................................................................
ئەمير قادری 404 .................................................................................................................................
ئەمير گوودەرزی 404 ...........................................................................................................................
ئەمير نە ﯚسی  -کاکﯚ ش خانی 404 ..................................................................................................
ئەمين شەرﯾفپور 405 ..........................................................................................................................
ئەمين عەبدو ھی 405 .....................................................................................................................
ئەمين محەمەدی 406 .........................................................................................................................
ئەمين محەمەدی 406 ..................................................................................................................... 2
ئەمين مساعدی 406 ..........................................................................................................................
ئەمين نەسرو ھی 407 ......................................................................................................................
ئەنوەر ئيبراھيمی407 .........................................................................................................................
ئەنوەر ئيسماعيلی 408 ......................................................................................................................
ئەنوەر ئەحمەدی 408 .........................................................................................................................
ئەنوەر ئەحمەدی 408 ...................................................................................................................... 2
ئەنوەر ئەمينی 409 .............................................................................................................................
ئەنوەر بارۆﯾی 409 ...............................................................................................................................
ئەنوەر بدوی 410 .................................................................................................................................
ئەنوەر پشاوەﯾی 410 ..........................................................................................................................
ئەنوەر حوس ن پور411 ........................................................................................................................
ئەنوەر حوس نی 411 ...........................................................................................................................
ئەنوەر خاتەمی 411 ............................................................................................................................
ئەنوەر سا حی 412 .............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

25

http://www.kurdipedia.org

ئەنوەر سەعيد والی بەگ 412 ............................................................................................................
ئەنوەر شاکری 413 .............................................................................................................................
ئەنوەر شيالنی 413 ............................................................................................................................
ئەنوەر عەبدی 413 ..............................................................................................................................
ئەنوەر عەليار 414 ................................................................................................................................
ئەنوەر منبەری414 ..............................................................................................................................
ئەنوەر مەجيد سو تان 415 ..................................................................................................................
ئەنوەر وەﯾسی 415 .............................................................................................................................
ئەکرەم ئەحمەدی 415 ........................................................................................................................
ئەکرەم ئەميری 416 ............................................................................................................................
ئەکرەم عەدنان شەوکەت 416 ............................................................................................................
ئەﯾوب ئيبراھيمی 417 .........................................................................................................................
ئەﯾوب حەﯾدەری 417 ...........................................................................................................................
ئەﯾوب زەندی 417 ................................................................................................................................
ئەﯾوب فوئاد ميرزا 418 .........................................................................................................................
بابا ش خ حيسامی 418 ......................................................................................................................
بابل ميناپور419 ...................................................................................................................................
باپير پاشاﯾی  -نحﯚ شکاک 419 ..........................................................................................................
باپير رکابدار419 ...................................................................................................................................
باپير رەسو ی 420 ...............................................................................................................................
بارام حەمە رەزا 420 ............................................................................................................................
بارزان ئەحمەدپور 421 .........................................................................................................................
بارزان فيچيابی 421 .............................................................................................................................
بارزان فەتحو نژاد  -بارزان فەتحو زادە421 ......................................................................................
بارش ئاکيوز  -شەﭬھات 422 ...............................................................................................................
باسيت س واتی 422 ...........................................................................................................................
باقر زەحمەتک ش 423 .........................................................................................................................
باقر منبەری423 ..................................................................................................................................
باقر ھونەروەر 423 ...............................................................................................................................
باقی ئەميری 424 ...............................................................................................................................
باقی بەھادوران 424 ...........................................................................................................................
باقی تات ی باران شاھين  1999 / 4 / 5چاالکی گيانبازی لەسەر پار زگاری بينگﯚل 425 ..................
باقی حاجی کەرﯾمی 425 ..................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

26

http://www.kurdipedia.org

باقی دەرو شی 426 ...........................................................................................................................
باقی زکيوە 426 ...................................................................................................................................
باقی سەعادەت426 ...........................................................................................................................
باقی عوسمانی427 ...........................................................................................................................
باقی قە چوغەی 427 ........................................................................................................................
باﯾەزﯾد ئاغاز 428 .................................................................................................................................
باﯾەزﯾد ئوميد محەمەد 428 ..................................................................................................................
باﯾەزﯾد ئيالھی 428 .............................................................................................................................
باﯾەزﯾد ئەمينی429 .............................................................................................................................
باﯾەزﯾد بارﯾکی 429 ..............................................................................................................................
باﯾەزﯾد باﯾەزﯾدی 430 ...........................................................................................................................
باﯾەزﯾد باﯾەزﯾدی 430 ....................................................................................................................... 2
باﯾەزﯾد بەرخان 430 .............................................................................................................................
باﯾەزﯾد تەپەرەشی 431 .......................................................................................................................
باﯾەزﯾد جيھان بەخش 431 ..................................................................................................................
باﯾەزﯾد خزرئازەر 432 ............................................................................................................................
باﯾەزﯾد خزری432 ................................................................................................................................
باﯾەزﯾد خزری 432 ............................................................................................................................ 2
باﯾەزﯾد خەندانی 433 ..........................................................................................................................
باﯾەزﯾد رەحمانی 433 ..........................................................................................................................
باﯾەزﯾد رەمەزانی433 ..........................................................................................................................
باﯾەزﯾد قادری 434 ...............................................................................................................................
باﯾەزﯾد الچينی 434 .............................................................................................................................
باﯾەزﯾد محەمەدی 435 ........................................................................................................................
باﯾەزﯾد موسئازادە 435 ........................................................................................................................
باﯾەزﯾد مەعروفی 436 .........................................................................................................................
باﯾەزﯾد نازری 436 ................................................................................................................................
باﯾەزﯾد نەبەردی 437 ...........................................................................................................................
باﯾەزﯾد وەﯾسی 437 ............................................................................................................................
باﯾەزﯾد کەالمی 437 ............................................................................................................................
براﯾم ئەحمەدی  -قﯚچەقان 438 ..........................................................................................................
براﯾم جەالل فەر 438 ...........................................................................................................................
براﯾم چابوک 439 .................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

27

http://www.kurdipedia.org

براﯾم دەست رەنج 439 ........................................................................................................................
براﯾم سالک439 ..................................................................................................................................
بورھان زە می440 ..............................................................................................................................
بورھان فەرمان 440 .............................................................................................................................
بولەند باﯾرام  1998 / 10 /21زﯾندانی ئادﯾەمان 440 ...........................................................................
بولەند ﯾاﯾک ناسراو بە )چەکدار سەرب ند( ،لەداﯾکبووی  1974ئامەد ــ ليجە ،بەشدارﯾکردن 1992
ليجە ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1998د رسيم441 ............................................................ .
بﯚتان عەبدول ەزاق 441 .......................................................................................................................
بﯚتان کەرﯾم ئەحمەد 441 ....................................................................................................................
بيژەن سولەﯾمانزادە 442 .....................................................................................................................
بيژەن عەزﯾزی 442 ..............................................................................................................................
بيژەن لەشکری 442 ............................................................................................................................
ب رﯾﭭان ئاﯾتەک  -دەليال چيا 443 ..........................................................................................................
ب ستون مەال عومەر 443 .....................................................................................................................
ب گەرد جەنگدووست 443 ....................................................................................................................
ب ھروز ئەمينی 444 ..............................................................................................................................
ب ھروز ئەمينی 444 .......................................................................................................................... 2
بەختيار ئەحمەد سابير445 .................................................................................................................
بەختيار ئەحمەدی 445 ........................................................................................................................
بەختيار ئەحمەدی 445 .................................................................................................................... 2
بەختيار سا حپور 446 ..........................................................................................................................
بەختيار مرادی 446 ..............................................................................................................................
بەختيار نادری 447 ...............................................................................................................................
بەختيار نەسيری 447 ..........................................................................................................................
بەختيار ھور وەﯾی 447 ........................................................................................................................
بەرزان ئﯚزتورک  1998 / 11 / 1ئە مانيا )لە 4 / 1 / 1999دا شەھيد بوو) 448 ...................................
بەشار مامەدی 448 ............................................................................................................................
بەشير بەدری 448 ...............................................................................................................................
بەشير سوبحانی 449 .........................................................................................................................
بەنگين زەبيعی 449 ............................................................................................................................
بەھائەدﯾن جەوانمەردی 450 ..............................................................................................................
بەھائەدﯾن شکوھی 450 ....................................................................................................................
بەھائەدﯾن محەمەدی 450 ..................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

28

http://www.kurdipedia.org

بەھادﯾن روحانی زادە451 ...................................................................................................................
بەھرام ئازادفەر 451 ............................................................................................................................
بەھرام باقری 452 ...............................................................................................................................
بەھرام باوەﯾسی 452 .........................................................................................................................
بەھرام باوەﯾسی 452 ......................................................................................................................2
بەھمەن ئەميری 453 ..........................................................................................................................
بەھمەن بامروەت 453 .........................................................................................................................
بەھمەن پاکار 454 ...............................................................................................................................
بەھمەن خوسرەوی 454 .....................................................................................................................
بەھمەن رەشيدی  -مەز وم د گەش 454 ...........................................................................................
بەھمەن سام بيگی 455 ....................................................................................................................
بەھمەن سەليمی 455 .......................................................................................................................
بەھمەن قازی 455 ..............................................................................................................................
بەھ

عەبدول ەحمان شەلﯚکە 456 ...................................................................................................

بەکر عەلی 456 ..................................................................................................................................
بەکر کە ەکنی  -خا ە بەکر 457 ..........................................................................................................
بەکری حاجی فارس 457 ....................................................................................................................
بەﯾان منبەری 457 ...............................................................................................................................
پرﯾا نيگەھدار  -سورەﯾا نيگەھدار 458 .................................................................................................
پوشﯚ مەنتک 458 ................................................................................................................................
پيرباوە راوەند 459 ................................................................................................................................
پيرۆت ئەحمەدی 459 ..........................................................................................................................
پيرۆت حەسەن زادە 460 .....................................................................................................................
پيرۆت خزری 460 .................................................................................................................................
پيرۆت رەسو ی 461 ............................................................................................................................
پيرۆت عەبدو ھی 461 ......................................................................................................................
پيرۆت غەﯾوری نيا 461 .........................................................................................................................
پيرۆت محەمەدپور462 .........................................................................................................................
پيرۆز رەحيم عوسمان 462 ..................................................................................................................
پيرۆز زاھير تﯚفيق 462 .........................................................................................................................
پ ش ەو زاھير رەشيد 463 ...................................................................................................................
پەرژﯾن ئەحمەد خدر 463 .....................................................................................................................
پەروﯾز جەواھيرشناس 463 .................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

29

http://www.kurdipedia.org

پەروﯾز حەقپەرست464 .......................................................................................................................
پەروﯾز روحی 464 ................................................................................................................................
پەروﯾز رەحيمی 465 ............................................................................................................................
پەروﯾز مرادی 465 ................................................................................................................................
پەروﯾز کرباسی 466 ............................................................................................................................
پەری جەنگدووست466 ......................................................................................................................
پەﯾمان مەحمودﯾان 466 ......................................................................................................................
تاتار ئاوازە 467 .....................................................................................................................................
تاجەدﯾن 467 .......................................................................................................................................
تاقيبە گولتەکين  1998 / 12/12زﯾندانی سيواس 467 .......................................................................
تالب ئەرزاق 468 .................................................................................................................................
تالب شەرﯾفی 468 .............................................................................................................................
تاھير ئەربەک  -حەميد 468 .................................................................................................................
تاھير ئەسەدی 469 ............................................................................................................................
تاھير ئەشرەفيان 469 .........................................................................................................................
تاھير ئەمينی 470 ...............................................................................................................................
تاھير بوداغی 470 ...............................................................................................................................
تاھير بﯚکانی 470 ................................................................................................................................
تاھير پەروﯾزی 471 ..............................................................................................................................
تاھير تاشە 471 ...................................................................................................................................
تاھير جﯚ کار 472 ................................................................................................................................
تاھير حاميدی 472 ..............................................................................................................................
تاھير حوس ن نژاد 472 ........................................................................................................................
تاھير حوس نزادە 473 ..........................................................................................................................
تاھير حەقيقی 473 .............................................................................................................................
تاھير خزری 474 ..................................................................................................................................
تاھير خزرﯾان 474 ................................................................................................................................
تاھير سا حی 474 ..............................................................................................................................
تاھير سولەﯾمانزادە 475 ......................................................................................................................
تاھير عەزﯾزی 475 ...............................................................................................................................
تاھير عەلی والی بەگ 476 ................................................................................................................
تاھير غەفوری 477 ..............................................................................................................................
تاھير قارەمانی 478 .............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

30

http://www.kurdipedia.org

تاھير مەحمودی 478 ...........................................................................................................................
تاھير مەحمودی 478 ....................................................................................................................... 2
تاھير مەنوچ ھری 479 .........................................................................................................................
تاھير نورە ھی 479 ..........................................................................................................................
تاھير نەبی پور 480 .............................................................................................................................
تاھير نەسيری 480 .............................................................................................................................
تاھير کەﯾخوسرەوی 481 .....................................................................................................................
تاﯾالن ئﯚزگور قەھرەمان  1998 / 12/21ئە مانيا 481 ..........................................................................
تﯚفيق ئەسەدنژاد 481 .........................................................................................................................
تﯚفيق جەدﯾدپور 482 ...........................................................................................................................
تﯚفيق زارعی482 ................................................................................................................................
تﯚفيق سا حی 482 .............................................................................................................................
تﯚفيق سووری 483 .............................................................................................................................
تﯚفيق سو تانی 483 ...........................................................................................................................
تﯚفيق سەبزﯾاری483 ..........................................................................................................................
تﯚفيق شادابی 484 .............................................................................................................................
تﯚفيق عوسمانی 484 .........................................................................................................................
تﯚفيق فەرامەرزی 485 .........................................................................................................................
تﯚفيق فەرھادی 485 ...........................................................................................................................
تﯚفيق محەمەدزادە 485 ......................................................................................................................
تﯚفيق منبەری 486 ..............................................................................................................................
تﯚفيق کامکاری 486 ............................................................................................................................
تﯚفيق ﯾارئەحمەدی 487 ......................................................................................................................
تﯚفيقی کەرﯾمپوور 487 ........................................................................................................................
تەحسين پورمەند487 .........................................................................................................................
تەمەر حەسەن زادە 488 .....................................................................................................................
تەھا حەق تە ەب 488 ........................................................................................................................
تەھا رۆستەمی 489 ...........................................................................................................................
تەھا زبردەست 489 ............................................................................................................................
تەھا سوليمانی 489 ...........................................................................................................................
تەھا شامحەمەدی 490 ......................................................................................................................
تەھا عەباسی 490 .............................................................................................................................
تەھا فەرەجپور 491 .............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

31

http://www.kurdipedia.org

تەھا محەمەدی 491 ...........................................................................................................................
تەھا کرمانج 491 .................................................................................................................................
تەور ز رەحمانی  -چنور 492 ................................................................................................................
تەﯾب حەﯾاتی 492 ...............................................................................................................................
تەﯾمور رۆستەمی 493 ........................................................................................................................
جادر مەندان 493 .................................................................................................................................
جاسم ئيبراھيمی 493 ........................................................................................................................
جاسم رەمەزانی494 ..........................................................................................................................
جوان ئەحمەد سابير 494 ....................................................................................................................
جوان عەبدول ەزاق رەشيد 495 ...........................................................................................................
جوبرائيل ئيبراھيمی 495 .....................................................................................................................
جوبرائيل منبەری495 ..........................................................................................................................
جوبرائيل مەولودی 496 .......................................................................................................................
جووتيار دوبزی 496 ..............................................................................................................................
جيھاد ش خﯚ  1998 / 12/ 10قوبروس 496 .........................................................................................
جيھانبەخش ئەﯾوبی 497 ....................................................................................................................
جيھانبەخش ناسری 497 ....................................................................................................................
جيھانشاە ئەسعەدی 497 ..................................................................................................................
جيھانگير تاجەدﯾنی 498 ......................................................................................................................
جيھانگير چەنگيزی 498 .......................................................................................................................
جيھانگير سەليمی 499 ......................................................................................................................
جيھانگير ﯾوسفی 499 .........................................................................................................................
جەبار ئەحمەدی 500 ..........................................................................................................................
جەبار سەﯾد مرادی 500 ......................................................................................................................
جەبار عوب د 500 ..................................................................................................................................
جەبار ميرکانی 501 .............................................................................................................................
جەبار م ھرەبانی 501 ..........................................................................................................................
جەزا حەمە رەزا حەمە سا ح 502 .......................................................................................................
جەزا عەلی کاتب 502 .........................................................................................................................
جەعفەر ئاغاز 502 ...............................................................................................................................
جەعفەر ئەحمەدپور 503 .....................................................................................................................
جەعفەر ئەحمەدی 503 ......................................................................................................................
جەعفەر ئەمينی 503 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

32

http://www.kurdipedia.org

جەعفەر باﯾەزﯾدی 504 ........................................................................................................................
جەعفەر باﯾەزﯾدی 504 ..................................................................................................................... 2
جەعفەر بواسی 505 ..........................................................................................................................
جەعفەر بﯚکانی 505 ...........................................................................................................................
جەعفەر پاسبار 505 ............................................................................................................................
جەعفەر تورنجی 506 ..........................................................................................................................
جەعفەر جەعفەرپور 506 .....................................................................................................................
جەعفەر جەليل پور 506 ......................................................................................................................
جەعفەر چەوری 507 ...........................................................................................................................
جەعفەر حوس نی 507 .......................................................................................................................
جەعفەر خزری 508 .............................................................................................................................
جەعفەر درودی 508 ............................................................................................................................
جەعفەر رەنگينی 508 .........................................................................................................................
جەعفەر زرگەﯾی 509 ..........................................................................................................................
جەعفەر شاسواری 509 .....................................................................................................................
جەعفەر شيلی 510 ...........................................................................................................................
جەعفەر عومەربيل 510 .......................................................................................................................
جەعفەر عەزﯾزی 511 ..........................................................................................................................
جەعفەر عەزﯾزی 511 ...................................................................................................................... 2
جەعفەر فەتاحی 511 .........................................................................................................................
جەعفەر گودەرزی 512 ........................................................................................................................
جەعفەر گوشوارە512 .........................................................................................................................
جەعفەر مجاوری 513 ..........................................................................................................................
جەعفەر منبەری 513 ..........................................................................................................................
جەعفەر موسەوی فەر 513 ................................................................................................................
جەعفەر مەحبوبی 514 .......................................................................................................................
جەعفەر مەحمودپور 514 .....................................................................................................................
جەعفەر نومسلمان 515 .....................................................................................................................
جەعفەر کارەشی 515 ........................................................................................................................
جەعفەر کاکاﯾی 515 ...........................................................................................................................
جەعفەر کاکەﯾی 516 ..........................................................................................................................
جەعفەر کەدخوداﯾی 516 ....................................................................................................................
جەعفەر کەرﯾم پور 517 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

33

http://www.kurdipedia.org

جەفەر شيشمان 517 .........................................................................................................................
جەالل بيدوخ 517 ................................................................................................................................
جەالل بەھرامی518 ...........................................................................................................................
جەالل پيرزادە 518 ...............................................................................................................................
جەالل حوس ن پەناھی 519 ...............................................................................................................
جەالل حوس نی 519 ..........................................................................................................................
جەالل درﯾازی 520 ...............................................................................................................................
جەالل دودکانلوو 520 ...........................................................................................................................
جەالل رۆستەمی520 .........................................................................................................................
جەالل رەشيدی 521 ...........................................................................................................................
جەالل زەندی 521 ...............................................................................................................................
جەالل شارەزووری  -جەالل حەمە حس ن 522 ..................................................................................
جەالل شکوھی 522 ...........................................................................................................................
جەالل شەرافەتی 522 ........................................................................................................................
جەالل عەباسی 523 ..........................................................................................................................
جەالل فاتحی 524 ...............................................................................................................................
جەالل فەتاح عەبدولقادر 524 ..............................................................................................................
جەالل قادرزادە 525 .............................................................................................................................
جەالل قورەﯾشی 525 .........................................................................................................................
جەالل قەدﯾری 525 .............................................................................................................................
جەالل محەمەد حاميد ئاغجەلەری 526 ..............................................................................................
جەالل موئمنی526 .............................................................................................................................
جەالل مەحمودی 527 .........................................................................................................................
جەالل نەبی زادە 527 .........................................................................................................................
جەالل وەتەنخواە 528 ..........................................................................................................................
جەالل کاکەﯾی 528 .............................................................................................................................
جەالل کوردە 529 ................................................................................................................................
جەالل کەرﯾمپور 529 ...........................................................................................................................
جەالل کەرﯾمی 529 ............................................................................................................................
جەليل ئەسغەری 530 ........................................................................................................................
جەليل ئەسەدب گی 530 .....................................................................................................................
جەليل ئەشعەرﯾان 531 .......................................................................................................................
جەليل جەليل زادە 531 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

34

http://www.kurdipedia.org

جەليل جەمالزادە 532 .........................................................................................................................
جەليل خزرزادە 532 .............................................................................................................................
جەليل خوسرەوی 532 ........................................................................................................................
جەليل رەحيميان 533 ..........................................................................................................................
جەليل ز وەﯾی533 ..............................................................................................................................
جەليل گو پی  -مامﯚستا ئاوات 534 ....................................................................................................
جەليل ماماﯾی 534 .............................................................................................................................
جەليل مرزنگ 534 ...............................................................................................................................
جەليل ھيممەتی535 .........................................................................................................................
جەليلە ئيشق ناسراو بە )ميدﯾا( ،لەداﯾکبووی  1975ئ ليح ــ گەرجوش ،بەشدارﯾکردن 1991
گەرجوش ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛ 535 .................................................................... 1994
جەمال ئاتچەﯾی 535 ...........................................................................................................................
جەمال ئيبراھيم زادە 536 ....................................................................................................................
جەمال ئەسپەری536 .........................................................................................................................
جەمال ئەسکەندەری 537 ...................................................................................................................
جەمال ئەمينی 537 ......................................................................................................................... 2
جەمال ئەمينی 537 ......................................................................................................................... 3
جەمال ئەﯾازی 538 ..............................................................................................................................
جەمال باسامی 538 ...........................................................................................................................
جەمال با ەکی 539 .............................................................................................................................
جەمال بەھرامی 539 ..........................................................................................................................
جەمال پيرزادە 539 ..............................................................................................................................
جەمال تاھير  -جەمال تاﯾەر 540 .........................................................................................................
جەمال تﯚفيقی541 .............................................................................................................................
جەمال تەبەرزەنی 541 ........................................................................................................................
جەمال جناح 542 .................................................................................................................................
جەمال حوس نی 542 ..........................................................................................................................
جەمال حەسەن پور 542 .....................................................................................................................
جەمال حەميد فەرج 543 .....................................................................................................................
جەمال حەمە عەلی رەشيد 543 ........................................................................................................
جەمال خادمی 543 .............................................................................................................................
جەمال رۆستەمی 544 ........................................................................................................................
جەمال شەرﯾفی 544 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

35

http://www.kurdipedia.org

جەمال شەعبانی 545 ........................................................................................................................
جەمال عوسمانی 545 ........................................................................................................................
جەمال عەباسی 545 ..........................................................................................................................
جەمال عەزﯾز کەرﯾم  -مالزم ب وا546 ..................................................................................................
جەمال قاسمی 547 ...........................................................................................................................
جەمال محەمەدی 547 ........................................................................................................................
جەمال مرادی 547 ..............................................................................................................................
جەمال مودەرسی548 ........................................................................................................................
جەمال ميناﯾی 548 .............................................................................................................................
جەمال مەجيدی 549 ..........................................................................................................................
جەمال نيکجوﯾان 549 ..........................................................................................................................
جەمال کورتەکی 549 ..........................................................................................................................
جەمال کﯚخانی 550 ............................................................................................................................
جەمالی موفتی 550 ...........................................................................................................................
جەماڵ رەزاﯾی 551 ..............................................................................................................................
جەمشيد ئەسەدی 551 .....................................................................................................................
جەمشيد باوەﯾسی 551 .....................................................................................................................
جەمشيد پيرۆت نيک ئەندﯾش  -رەحمان خاکی 552 ..........................................................................
جەمشيد حشلی 552 ........................................................................................................................
جەمشيد خزرادوزی 552 .....................................................................................................................
جەمشيد دەو ەتی553 .......................................................................................................................
جەمشيد رەنجبەران553 .....................................................................................................................
جەمشيد محەمەدزادە 554 .................................................................................................................
جەمشيد ﯾەزدانی 554 ........................................................................................................................
جەميل ئﯚزا پ  1998 / 11 / 27ئامەد 554 .........................................................................................
جەميل ئەحمەدی 555 ........................................................................................................................
جەميل حوس نی 555 .........................................................................................................................
جەميل رۆژبەﯾانی  -مەال جەميل رۆژبەﯾانی 555 .................................................................................
جەميل رەنجبەر 556 ............................................................................................................................
جەميل ميرزاﯾی 557 ...........................................................................................................................
جەميلە ئەسەدزادە557 ......................................................................................................................
جەميلە رەشيد محەمەد 558 ..............................................................................................................
جەنگيز کاﯾا  1998 / 11 / 19زندانی ئاگری 558 .................................................................................

ﻻﭘەڕە

36

http://www.kurdipedia.org

جەننەت گونەش  1998 / 10 /24زﯾندانی عەنتاب 558 ......................................................................
جەواد خزری558 .................................................................................................................................
جەواد سەداقەت559 ..........................................................................................................................
جەواد ش خ محەمەدی 559 ................................................................................................................
جەواد منبەری 560 ..............................................................................................................................
جەواد موسەوی 560 ...........................................................................................................................
جەوھەر باپير 560 ................................................................................................................................
چەتﯚ روحانی 562 ...............................................................................................................................
حاتەم ئەبوبەکری 562 .........................................................................................................................
حاتەم جيھانگيری 562 ........................................................................................................................
حاتەم فەرەجی 563 ............................................................................................................................
حاتەم نادری563 .................................................................................................................................
حاجی باقی حاجی سا حی مەنگﯚڕ 564 ...........................................................................................
حاجی برﯾاجی 565 .............................................................................................................................
حاجی تاھيری 565 .............................................................................................................................
حاجی خا ەمەڕی 566 ........................................................................................................................
حاجی خرەگﯚشی 566 .......................................................................................................................
حاجی دﯾدەبان 566 .............................................................................................................................
حاجی رەحمان شەرﯾفی ئازەر 567 ....................................................................................................
حاجی رەسووڵ نەرﯾمانی567 ............................................................................................................
حاجی سەعيد عەلی تاھيری 567 .....................................................................................................
حاجی شەرﯾف ئەبروشی 568 ...........................................................................................................
حاجی عومەر محەمەدﯾان 568 ...........................................................................................................
حاجی عيسا خزری 568 .....................................................................................................................
حاجی عەسکەری 569 .......................................................................................................................
حاجی عەلی زادە 569 ........................................................................................................................
حاجی قاميشلﯚ 569 ...........................................................................................................................
حاجی محەمەد ئەسکەندەری  -خوازێ 570 ......................................................................................
حاجی مستەفا ش خﯚ جھور ر کانی  -حاجی ر کانی 570 .................................................................
حاجی مستەفا عەبدولقادر 570 .........................................................................................................
حاجی کەسراﯾی 571 .........................................................................................................................
حاس

رەحمانی 571 ..........................................................................................................................

حاس

رەشيدی 571 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

37

http://www.kurdipedia.org

حاس

فەردی 572 ..............................................................................................................................

حاميد ئيختيارەدﯾنی 572 .....................................................................................................................
حاميد ئەحمەدی 573 ..........................................................................................................................
حاميد پورئازەر 573 ..............................................................................................................................
حاميد حەسەنی573 ..........................................................................................................................
حاميد خورشيدی 574 .........................................................................................................................
حاميد خوزان 574 ................................................................................................................................
حاميد سو تانی 575 ...........................................................................................................................
حاميد سەليمی 575 ...........................................................................................................................
حاميد عەزﯾزی 575 .............................................................................................................................
حاميد لەشکری 576 ...........................................................................................................................
حاميد مازوچی 576 .............................................................................................................................
حاميد مستەفانژاد 577 .......................................................................................................................
حاميد مەحمود کەندوو 577 .................................................................................................................
حاميد نواﯾی 577 .................................................................................................................................
حاميد نوری 578 ..................................................................................................................................
حاميد نوری 578 ...............................................................................................................................2
حاميد نەبی زادە 579 ..........................................................................................................................
حاميد وەﯾسی 579 .............................................................................................................................
حاميد کەبودوەند 579 ..........................................................................................................................
حانيفی کوزو  1998 / 11 / 16زﯾندانی س رت 580 .............................................................................
حسيبە عەبدو

قادر 580 ..................................................................................................................

حس ن ئيشلەک ناسراو بە )خەبات بﯚتان( ،لەداﯾکبووی  1977جزﯾرە ،بەشدارﯾکردن  1993جزﯾرە،
شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1999بﯚتان ــ بەستا 580 ..............................................................
حس ن ئيل ئيزدﯾر 581 .........................................................................................................................
حس ن مستەفا حەسەن 581 ............................................................................................................
حشمەت جەاللی 581 ........................................................................................................................
حشمەت ﯾوسفی582 ........................................................................................................................
حوسنييە ئﯚروچ بنەوش  1998 / 12 / 1ليجە چاالکی فيدائی 582 ....................................................
حوس ن ئازەربار 583 ............................................................................................................................
حوس ن ئالدا 583 ................................................................................................................................
حوس ن ئيبراھيم زادە 583 ..................................................................................................................
حوس ن ئەحمەدی 584 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

38

http://www.kurdipedia.org

حوس ن ئەحمەدی 584 ................................................................................................................... 2
حوس ن ئەفەندی 585 .........................................................................................................................
حوس ن ئەکبەردوخت 585 ..................................................................................................................
حوس ن ئەکبەردوست 585 .................................................................................................................
حوس ن باپيری 586 .............................................................................................................................
حوس ن باﯾەزﯾدی 586 .........................................................................................................................
حوس ن بلکامە 587 .............................................................................................................................
حوس ن بھمرگ 587 ............................................................................................................................
حوس ن بەرازندە 587 ..........................................................................................................................
حوس ن بەرزگەر 588 ...........................................................................................................................
حوس ن بەھرامی 588 ........................................................................................................................
حوس ن پا نی 588 .............................................................................................................................
حوس ن پورمحەمەدی 589 ..................................................................................................................
حوس ن پەرچەم 589 ...........................................................................................................................
حوس ن پەرزوازە590 ...........................................................................................................................
حوس ن جگەر 590 ..............................................................................................................................
حوس ن جم 590 .................................................................................................................................
حوس ن جميانی 591 ..........................................................................................................................
حوس ن جەليلی 591 ..........................................................................................................................
حوس ن جەنگی 592 ....................................................................................................................... 2
حوس ن چاوشينی592 .......................................................................................................................
حوس ن حاجی براﯾم 593 ...................................................................................................................
حوس ن حاميدی 593 ..........................................................................................................................
حوس ن حالجی 593 ...........................................................................................................................
حوس ن حوس نپور 594 ......................................................................................................................
حوس ن خاتون 594 .............................................................................................................................
حوس ن خا ئاقاﯾی 594 .......................................................................................................................
حوس ن خا ندی 595 ...........................................................................................................................
حوس ن خزری595 ..............................................................................................................................
حوس ن خزرﯾان 596 ............................................................................................................................
حوس ن خوداﯾی 596 ..........................................................................................................................
حوس ن خوسرەوی 596 ......................................................................................................................
حوس ن دستبدست 597 ....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

39

http://www.kurdipedia.org

حوس ن دممە 597 ..............................................................................................................................
حوس ن رﯾتاڵ 598 ...............................................................................................................................
حوس ن رەحمان رابی 598 ..................................................................................................................
حوس ن رەحمانپور 598 .......................................................................................................................
حوس ن رەحمانی 599 ........................................................................................................................
حوس ن رەحيمی 599 .........................................................................................................................
حوس ن رەسو ی 600 .........................................................................................................................
حوس ن رەشاش600 ..........................................................................................................................
حوس ن رەمەزانی600 ........................................................................................................................
حوس ن زارعی601 .............................................................................................................................
حوس ن سارمی 601 ..........................................................................................................................
حوس ن سا ح بارﯾک 602 ....................................................................................................................
حوس ن سا ح فەرد 602 .....................................................................................................................
حوس ن ستوەت603 ...........................................................................................................................
حوس ن سوبحانی 603 .......................................................................................................................
حوس ن سو تانی 603 ........................................................................................................................
حوس ن سو تانی 604 ..................................................................................................................... 2
حوس ن سو تانی 604 ..................................................................................................................... 3
حوس ن سەدﯾقی605 ........................................................................................................................
حوس ن سەمەنی 605 .......................................................................................................................
حوس ن شوکری 605 ..........................................................................................................................
حوس ن شيانی 606 ...........................................................................................................................
حوس ن شيری 606 ............................................................................................................................
حوس ن شەرﯾفی  -چلکﯚچ 607 ..........................................................................................................
حوس ن شەمامی 607 .......................................................................................................................
حوس ن شەمسی 607 ......................................................................................................................
حوس ن شەھبازی 608 ......................................................................................................................
حوس ن شەکوری 608 ........................................................................................................................
حوس ن عوسمانی 608 ......................................................................................................................
حوس ن عەباسی 609 ........................................................................................................................
حوس ن عەباسی 609 .................................................................................................................... 2
حوس ن عەبدا ی 610 .........................................................................................................................
حوس ن عەبدولی 610 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

40

http://www.kurdipedia.org

حوس ن عەبدو ئەقدەم 610 ..............................................................................................................
حوس ن عەبدو پور 611 .....................................................................................................................
حوس ن عەبدو ھی611 ...................................................................................................................
حوس ن عەبدﯾل زادە 612 ...................................................................................................................
حوس ن عەزﯾزی 612 ..........................................................................................................................
حوس ن عەزﯾزی 612 ....................................................................................................................... 2
حوس ن عەزﯾزی 613 ....................................................................................................................... 3
حوس ن عەزﯾزی 613 ....................................................................................................................... 4
حوس ن عەلی پور  -حەسﯚ عەلی پور 613 ........................................................................................
حوس ن عەليزادە 614 .........................................................................................................................
حوس ن فيداﯾی614 ............................................................................................................................
حوس ن فەتتاحی615 .........................................................................................................................
حوس ن فەتحو ھی 615 ....................................................................................................................
حوس ن فەداﯾی 615 ...........................................................................................................................
حوس ن فەرامەرزی 616 ......................................................................................................................
حوس ن فەرامەرزی 616 .................................................................................................................. 2
حوس ن قادری 617 .............................................................................................................................
حوس ن قارەمانی 617 ........................................................................................................................
حوس ن قەمبەری 617 ........................................................................................................................
حوس ن گو ی 618 ..............................................................................................................................
حوس ن گيتی 618 ..............................................................................................................................
حوس ن مامەندی 618 ........................................................................................................................
حوس ن محەمەدپور 619 .....................................................................................................................
حوس ن محەمەدپور 619 .................................................................................................................. 2
حوس ن محەمەدپەنا 620 ....................................................................................................................
حوس ن محەمەدزادە 620 ...................................................................................................................
حوس ن محەمەدی 620 ................................................................................................................... 2
حوس ن محەمەدی 621 ................................................................................................................... 3
حوس ن محەمەدی 621 ................................................................................................................... 4
حوس ن مرادی 622 .............................................................................................................................
حوس ن مرادی 622 ......................................................................................................................... 2
حوس ن مستەفا 622 ..........................................................................................................................
حوس ن مسجدی 623 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

41

http://www.kurdipedia.org

حوس ن موحتەرەمی 623 ...................................................................................................................
حوس ن ميرزاﯾی 624 ..........................................................................................................................
حوس ن ميناﯾی 624 ............................................................................................................................
حوس ن مەجيدی 624 .........................................................................................................................
حوس ن مەحمودپور 625 .....................................................................................................................
حوس ن مەعروفی 625 .......................................................................................................................
حوس ن نادری 625 ..............................................................................................................................
حوس ن ناسکی 626 ..........................................................................................................................
حوس ن نامدار 626 ..............................................................................................................................
حوس ن نسرەتی 627 .........................................................................................................................
حوس ن نمەکی 627 ...........................................................................................................................
حوس ن نوری 627 ...............................................................................................................................
حوس ن نەسيم زادە 628 ....................................................................................................................
حوس ن نەوبەخت  -حوس ن تەمر 628 ...............................................................................................
حوس ن ھەداوەندخانی 629 ...............................................................................................................
حوس ن ھەمزەﯾی 629 .......................................................................................................................
حوس ن وەحدەت 629 .........................................................................................................................
حوس ن کاکە 630 ...............................................................................................................................
حوس ن کەرﯾم نيژاد 630 .....................................................................................................................
حوس ن کە ھوری630 .........................................................................................................................
حوس ن ﯾوسفی 631 ..........................................................................................................................
حوس ن ﯾوعقوبی 631 .........................................................................................................................
حوس ن ﯾونسی632 ...........................................................................................................................
حوس نی شەمامی 632 .....................................................................................................................
حيد محەمەد ئەحمەد 632 ..................................................................................................................
حيسام ئەسعەدی633 .......................................................................................................................
حيسام جدی 633 ...............................................................................................................................
حيسام حوس نی633 .........................................................................................................................
حيسام مودەرسی634 .......................................................................................................................
حيسام کەرﯾمی 634 ..........................................................................................................................
حيکمەت ئيسماعيلی634 ..................................................................................................................
حەبيب ئازەروەند 635 ..........................................................................................................................
حەبيب ئيبراھيم پور 635 .....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

42

http://www.kurdipedia.org

حەبيب ئەسکەندەری 636 ..................................................................................................................
حەبيب ئەسەدی 636 .........................................................................................................................
حەبيب چراغی 636 ............................................................................................................................
حەبيب دانيالی 637 ............................................................................................................................
حەبيب درەخشانی 637 ......................................................................................................................
حەبيب زولفەقاری 638 ........................................................................................................................
حەبيب محەمەدی 638 .......................................................................................................................
حەبيب ﯾوسفی ئازەر 638 ...................................................................................................................
حەبيبو

ئەحمەدی639 .....................................................................................................................

حەبيبو

ئە وەﯾسی 639 ................................................................................................................

حەبيبو

باباﯾی 640 ...........................................................................................................................

حەبيبو

بەدری 640 ..........................................................................................................................

حەبيبو

حوس ن پور 640 ...................................................................................................................

حەبيبو

خەنجەرپور 641 ....................................................................................................................

حەبيبو

رەسانە 641 .........................................................................................................................

حەبيبو

زەندی642 ...........................................................................................................................

حەبيبو

سﯚفی حەسار642 .............................................................................................................

حەبيبو

عەباسی 642 ......................................................................................................................

حەبيبو

فاتحی 643 ..........................................................................................................................

حەبيبو

فەالحی 643 ........................................................................................................................

حەبيبو

گو پەری پوور  -باھﯚز 643 ....................................................................................................

حەبيبو

لوتفی 644 ...........................................................................................................................

حەبيبو

ميرزاﯾی 644 ........................................................................................................................

حەبيبو

مەحمودی 645 ....................................................................................................................

حەبيبو

کەرەم پور 645 .....................................................................................................................

حەبيبو ی ئەحمەدی 646 .................................................................................................................
حەزنە ئافشار ناسراو بە )دﯾالن( ،لەداﯾکبووی  1979ش ناخ ــ ھەزەخ ،بەشدارﯾکردن  1992ش ناخ
ــ ھەزەخ ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛ 1999بﯚتان ــ کاتﯚژﯾرکا 646 ...........................................
حەسﯚی قالە داود  -حەسەن قادر داود گﯚپتەپەﯾی 646 ....................................................................
حەسەن  -مندا کی  13سا ە 647 ....................................................................................................
حەسەن ئاتەشەک 647 ......................................................................................................................
حەسەن ئاژدە 647 ..............................................................................................................................
حەسەن ئاسيابانی 648 .....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

43

http://www.kurdipedia.org

حەسەن ئيبراھيم زادە 648 .................................................................................................................
حەسەن ئيبراھيمی 649 ....................................................................................................................
حەسەن ئيسالمی 649 ......................................................................................................................
حەسەن ئەحمەد پەنجە 649 ..............................................................................................................
حەسەن ئەحمەدی 650 .....................................................................................................................
حەسەن ئەحمەدی 651 .................................................................................................................. 2
حەسەن ئەسکەندەری651 ................................................................................................................
حەسەن ئەلياسی 652 ......................................................................................................................
حەسەن ئەنوەر حەسەن  -مامﯚستا کاوە 652 ...................................................................................
حەسەن باﯾزئاغا653 ...........................................................................................................................
حەسەن باﯾەزﯾدی653 ........................................................................................................................
حەسەن براﯾمی فەتاحی 653 ............................................................................................................
حەسەن بەرزگەر 654 .........................................................................................................................
حەسەن بەقاﯾی 654 ..........................................................................................................................
حەسەن پرسنگ 655 .........................................................................................................................
حەسەن پورخزری 655 ........................................................................................................................
حەسەن پورمەند 655 .........................................................................................................................
حەسەن پوﯾا 656 ................................................................................................................................
حەسەن پيرۆتی  -حەسەن جاش رانی 656 .......................................................................................
حەسەن پيرۆتی 657 ....................................................................................................................... 2
حەسەن پەژمان 657 ...........................................................................................................................
حەسەن پەڕنيان 657 ..........................................................................................................................
حەسەن تاشکن  1998 / 12/ 3ئە مانيا 658 ......................................................................................
حەسەن تەبەرخونی 658 ....................................................................................................................
حەسەن ج ت 658 ..............................................................................................................................
حەسەن جەمشيدی 659 ...................................................................................................................
حەسەن جەھانەبين 659 ....................................................................................................................
حەسەن حوس نزادە 660 ...................................................................................................................
حەسەن حوس نی660 .......................................................................................................................
حەسەن حوس نی 660 ................................................................................................................... 2
حەسەن حوس نی 661 ................................................................................................................... 3
حەسەن حەسەن زادە 661 ................................................................................................................
حەسەن حەسەن نژاد 662 .................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

44

http://www.kurdipedia.org

حەسەن حەسەنزادە 662 .................................................................................................................
حەسەن حەقی 662 ...........................................................................................................................
حەسەن حەليمی663 ........................................................................................................................
حەسەن خاليدئەقدەم 663 .................................................................................................................
حەسەن خاو ی 664 ...........................................................................................................................
حەسەن خدری 665 ............................................................................................................................
حەسەن خزری 666 ............................................................................................................................
حەسەن خزری 666 ......................................................................................................................... 2
حەسەن رەجەبی 667 ........................................................................................................................
حەسەن رەحمانپور 667 ......................................................................................................................
حەسەن رەحمانپور 667 ................................................................................................................... 2
حەسەن رەحمانيان668 ......................................................................................................................
حەسەن رەحيم پور 668 ......................................................................................................................
حەسەن رەسو ی  -حەسەن ھەمزەکﯚکە 669 ..................................................................................
حەسەن رەشادەتی 669 ....................................................................................................................
حەسەن رەشيدی 669 .......................................................................................................................
حەسەن رەمەزانی 670 ......................................................................................................................
حەسەن رەوسو نژاد 670 ....................................................................................................................
حەسەن زارعی 671 ...........................................................................................................................
حەسەن زەﯾتون 671 ...........................................................................................................................
حەسەن سازواری 671 .......................................................................................................................
حەسەن سا ح پوور 672 .....................................................................................................................
حەسەن سنتە 672 ............................................................................................................................
حەسەن سوری 673 ...........................................................................................................................
حەسەن سوری 673 ....................................................................................................................... 2
حەسەن سو تانزادە673 .....................................................................................................................
حەسەن سﯚفی 674 ..........................................................................................................................
حەسەن سﯚھرابی 674 .....................................................................................................................
حەسەن سەليمی 674 ......................................................................................................................
حەسەن شيرازی675 .........................................................................................................................
حەسەن ش خەپور 675 .......................................................................................................................
حەسەن ش خەﯾی 676 ......................................................................................................................
حەسەن شەبخون 676 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

45

http://www.kurdipedia.org

حەسەن شەرﯾفپور 676 ......................................................................................................................
حەسەن شەفەق جيکانلوو 677 .........................................................................................................
حەسەن عيسا حەسەن  1998 / 10 / 22قاميشلی 677 .................................................................
حەسەن عەبدو ئازادە677 .................................................................................................................
حەسەن عەبدو پور678 ....................................................................................................................
حەسەن عەبدو ھی 678 .................................................................................................................
حەسەن عەبدی 679 ..........................................................................................................................
حەسەن عەرەب 679 ..........................................................................................................................
حەسەن عەزﯾزی 679 .........................................................................................................................
حەسەن فەتاحی 680 .........................................................................................................................
حەسەن فەتاحی 680 ..................................................................................................................... 2
حەسەن فەتاحی 681 ..................................................................................................................... 3
حەسەن فەرزاﯾی681 .........................................................................................................................
حەسەن فەرھادی 681 .......................................................................................................................
حەسەن فەرەجی682 ........................................................................................................................
حەسەن قادری 682 ............................................................................................................................
حەسەن قﯚرغی 683 ..........................................................................................................................
حەسەن گوڵ جەوانی 683 .................................................................................................................
حەسەن گەردی 684 ..........................................................................................................................
حەسەن گەنج سوخت 684 ................................................................................................................
حەسەن گەنجەدوخت 684 .................................................................................................................
حەسەن لەﯾالن 685 ...........................................................................................................................
حەسەن محەمەدپور 685 ....................................................................................................................
حەسەن محەمەدی 685 .....................................................................................................................
حەسەن مرادی 686 ...........................................................................................................................
حەسەن مرادی 686 ........................................................................................................................ 2
حەسەن منبەری 687 .........................................................................................................................
حەسەن موتەفەقی ئەدﯾب 687 .........................................................................................................
حەسەن ميرزا د شاد 687 ..................................................................................................................
حەسەن مينە 688 ..............................................................................................................................
حەسەن مەحمودی 688 .....................................................................................................................
حەسەن مەحمودی 689 ................................................................................................................. 2
حەسەن مەحمودی 689 ................................................................................................................. 3

ﻻﭘەڕە

46

http://www.kurdipedia.org

حەسەن مەحمودی 689 ................................................................................................................. 4
حەسەن مەعروفی 690 ......................................................................................................................
حەسەن مەقسودی 690 ....................................................................................................................
حەسەن مەلئازادە  -ب کەس 691 ........................................................................................................
حەسەن مەولودی 691 .......................................................................................................................
حەسەن ناقولی 691 ...........................................................................................................................
حەسەن ندﯾمی 692 ...........................................................................................................................
حەسەن نوری 692 ..............................................................................................................................
حەسەن ھەمزەزادە 693 .....................................................................................................................
حەسەن وەکالەتی 693 ......................................................................................................................
حەسەن کوردە694 .............................................................................................................................
حەسەن کيانی 694 ............................................................................................................................
حەسەن کەرﯾمی 694 ........................................................................................................................
حەسەن کەرﯾمی 695 ..................................................................................................................... 2
حەسەن)چەوساوە( زودﯾفەر 695 .......................................................................................................
حەمدول

داشجی  1998 / 11 / 16زﯾندانی ماردﯾن 696 ...................................................................

حەمدﯾيە کاپان بەروار  1998 / 12 / 24وان چاالکی فيدائی 696 ........................................................
حەميد چاکر  1998/11/19ئامەد ،لە ئەنجامی ئەشکەنجەدا شەھيد بوو 696 ..................................
حەميد سەليمی696 ..........................................................................................................................
حەميد کەرﯾمی واحد 697 ...................................................................................................................
حەميد ﯾەحيەوی 697 ..........................................................................................................................
حەميد ﯾەگانە 698 ...............................................................................................................................
حەمە ئەمين گو چين 698 ...................................................................................................................
حەمە چاوشين 699 ............................................................................................................................
حەمە رەش 699 ..................................................................................................................................
حەمە شەرﯾف عەلی700 ...................................................................................................................
حەمە عەلی عەﯾنە 700 .....................................................................................................................
حەمە غەفور ئاغجەلەری 701 .............................................................................................................
حەمە قالەی ئەشغال 701 ..................................................................................................................
حەمە قەموور  -قەمبوور 702 ...............................................................................................................
حەمە کەرﯾم سا ح مەحمود 702 ........................................................................................................
حەمە ﯾوسف702 ................................................................................................................................
حەمەحوس ن قازی 703 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

47

http://www.kurdipedia.org

حەمەحوس ن کەرﯾمی 703 ................................................................................................................
حەمەخان پورمراد 703 .........................................................................................................................
حەمەخان خوسرەوی 704 ..................................................................................................................
حەمەخان عەزﯾزی 704 .......................................................................................................................
حەمەدەمين فاروقی 705 ....................................................................................................................
حەمەرەحيم ئەحمەدپور 705 ...............................................................................................................
حەمەرەحيم دھقانی 705 ...................................................................................................................
حەمەرەحيم مەحمودی 706 ...............................................................................................................
حەمەرەشيد سادقی706 ...................................................................................................................
حەمەسا ح حەسەن نژاد 707 ............................................................................................................
حەمەسا ح رۆستەمپور707 ................................................................................................................
حەمەسا ح رەحيمی 707 ...................................................................................................................
حەمەسا ح سا حيان 708 ...................................................................................................................
حەمەسا ح سولەﯾمانپور 708 .............................................................................................................
حەمەسا ح فەروخيان 709 ..................................................................................................................
حەمەسا ح مرادی 709 .......................................................................................................................
حەمەسا ح نوزەری 710 ......................................................................................................................
حەمەسا ح ھيداﯾەتی 710 .................................................................................................................
حەمەسەعيد مرادی 710 ....................................................................................................................
حەمەعەلی بەرخانەقا 711 .................................................................................................................
حەمەعەلی شيری 711 ......................................................................................................................
حەمەعەلی محەمەدی 711 ...............................................................................................................
حەمەکەرﯾم دەستخيز712 ..................................................................................................................
حەمەی حاجی ئەحمەد  -موالزم محەمەد 712 ..................................................................................
حەکيم عەبدو ئازادە 713 ...................................................................................................................
حەﯾات لک 713 ....................................................................................................................................
حەﯾدەر بادوﯾی 713 .............................................................................................................................
حەﯾدەر حەکيم 714 .............................................................................................................................
حەﯾدەر خودامرادی 714 ......................................................................................................................
حەﯾدەر خوسرەوی 714 .......................................................................................................................
حەﯾدەر رۆستەم پور 715 .....................................................................................................................
حەﯾدەر سﯚفی مرﯾد 715 ....................................................................................................................
حەﯾدەر عەبدو نژاد 716 ....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

48

http://www.kurdipedia.org

حەﯾدەر موزەفەری 716 ........................................................................................................................
خاتووزﯾن رامينی 716 ..........................................................................................................................
خاتوون خەڕڕازی717 ...........................................................................................................................
خالد سادق عەبدولقادر ئەرەدنی 717 ................................................................................................
خالق بارزانی  -ئەندامی حدکا 717 .....................................................................................................
خاليد ئاقئازادە 718 ..............................................................................................................................
خاليد ئيبراھيمی 718 ..........................................................................................................................
خاليد ئيبراھيمی 719 ...................................................................................................................... 2
خاليد ئيسماعيل پور 719 ....................................................................................................................
خاليد ئيالھی 719 ...............................................................................................................................
خاليد ئيالھی 720 ........................................................................................................................... 2
خاليد ئەبوشاھی 720 .........................................................................................................................
خاليد ئەحمەدپور 720 ..........................................................................................................................
خاليد ئەحمەدی721 ...........................................................................................................................
خاليد ئەحمەدی 721 ....................................................................................................................... 2
خاليد ئەحمەدی 722 ....................................................................................................................... 3
خاليد ئەحمەدی 722 ....................................................................................................................... 4
خاليد ئەمينی 722 ..............................................................................................................................
خاليد بابەکری 723 ..............................................................................................................................
خاليد باقی 723 ...................................................................................................................................
خاليد با ەکی 724 ...............................................................................................................................
خاليد باﯾەزﯾدی 724 .............................................................................................................................
خاليد بنفشی 724 ..............................................................................................................................
خاليد بيابانی 725 ................................................................................................................................
خاليد پاتراش 725 ................................................................................................................................
خاليد پژگوڵ 726 ..................................................................................................................................
خاليد پوﯾا726 ......................................................................................................................................
خاليد پيروی 727 .................................................................................................................................
خاليد پەرتوﯾان 727 ..............................................................................................................................
خاليد توانا727 .....................................................................................................................................
خاليد توبی 728 ...................................................................................................................................
خاليد جدی 728 ..................................................................................................................................
خاليد جﯚخﯚر 729 ................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

49

http://www.kurdipedia.org

خاليد حوسينی729 ............................................................................................................................
خاليد حوس ن پور  -خاليد سونجاخی729 ..........................................................................................
خاليد حوس نی 730 ............................................................................................................................
خاليد حەسەن نژاد 730 ......................................................................................................................
خاليد حەسەنزادە 731 .......................................................................................................................
خاليد حەسەنزادە 731 ................................................................................................................... 2
خاليد خارا 731 ....................................................................................................................................
خاليد خا دار ئەحمەدی 732 ................................................................................................................
خاليد خدامی 732 ...............................................................................................................................
خاليد خزرئاقاﯾی 733 ...........................................................................................................................
خاليد خزری 733 .................................................................................................................................
خاليد خزری 733 .............................................................................................................................. 2
خاليد خورشيدی 734 ..........................................................................................................................
خاليد خەليلی 734 ..............................................................................................................................
خاليد دودکانلو 735 ..............................................................................................................................
خاليد دەرﯾاﯾی 735 ..............................................................................................................................
خاليد روﯾان 735 ...................................................................................................................................
خاليد رەحيم ئازەر 736 ........................................................................................................................
خاليد رەحيمی 736 .............................................................................................................................
خاليد رەسو ی737 .............................................................................................................................
خاليد رەسو ی 737 ......................................................................................................................... 2
خاليد رەسو ی 737 ......................................................................................................................... 3
خاليد رەشيدی 738 ............................................................................................................................
خاليد رەشيدی 738 ......................................................................................................................... 2
خاليد رەموکی 739 ..............................................................................................................................
خاليد رەمەزانی739 ............................................................................................................................
خاليد زنداستا739 ...............................................................................................................................
خاليد زﯾرەک 740 .................................................................................................................................
خاليد زەکی 740 .................................................................................................................................
خاليد سا ح موقەدەم741 ...................................................................................................................
خاليد سا حيان741 .............................................................................................................................
خاليد سەبزەواری 742 ........................................................................................................................
خاليد سەعادەت 742 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

50

http://www.kurdipedia.org

خاليد سەعيد  -دکتﯚر خاليد 742 ........................................................................................................
خاليد سەقاﯾی745 .............................................................................................................................
خاليد شاتری 746 ...............................................................................................................................
خاليد شاھمرادی746 .........................................................................................................................
خاليد شکاری746 ...............................................................................................................................
خاليد شير ژ 747 .................................................................................................................................
خاليد ش خی 747 ...............................................................................................................................
خاليد شەرﯾفی 748 ............................................................................................................................
خاليد شەرﯾفی 748 .........................................................................................................................2
خاليد شەعبانی 749 ..........................................................................................................................
خاليد عوسمانپور 749 .........................................................................................................................
خاليد عەبدو پور 750 .........................................................................................................................
خاليد عەبدو ھی 750 ......................................................................................................................
خاليد عەزﯾزی 750 ........................................................................................................................... 3
خاليد عەلی پور 751 ...........................................................................................................................
خاليد عەلی پور 751 ........................................................................................................................ 2
خاليد فرخزاد 751 ................................................................................................................................
خاليد فەرەجی 752 .............................................................................................................................
خاليد فەرەجی 752 ......................................................................................................................... 2
خاليد فەق

قادر 753 ..........................................................................................................................

خاليد فەﯾزو پور753 ............................................................................................................................
خاليد قادری 754 .................................................................................................................................
خاليد قادری 754 .............................................................................................................................. 2
خاليد قادری 754 .............................................................................................................................. 3
خاليد قارەمانی 755 ............................................................................................................................
خاليد محەمەدزادە 755 .......................................................................................................................
خاليد محەمەدی 756 ..........................................................................................................................
خاليد محەمەدی 756 .......................................................................................................................2
خاليد مرادی 757 .................................................................................................................................
خاليد مرادﯾان 757 ...............................................................................................................................
خاليد مستەفانژاد 757 ........................................................................................................................
خاليد ميرابی  -خاليد س زدە 758 .......................................................................................................
خاليد ميناﯾی758 ................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

51

http://www.kurdipedia.org

خاليد مەحمودی 759 ..........................................................................................................................
خاليد مەنگوڕی 759 ............................................................................................................................
خاليد مەھابادی 759 ...........................................................................................................................
خاليد نيرومەند 760 .............................................................................................................................
خاليد نەسيری 760 .............................................................................................................................
خاليد وجدانخواە 761 ...........................................................................................................................
خاليد کلوراژان 761 ..............................................................................................................................
خاليد کﯚچەری 761 .............................................................................................................................
خالەق جيھانجو 762 ...........................................................................................................................
خالەق خوشرو 762 .............................................................................................................................
خالەق زورئاشنا 763 ...........................................................................................................................
خالەق عەزﯾزی 763 ............................................................................................................................
خالەق فەتاحی 763 ............................................................................................................................
خانکە ئەميرگورجی 764 ......................................................................................................................
خانەمير ئەحمەدی 764 .......................................................................................................................
خدارحم خانی زادە 765 ......................................................................................................................
خدارحم رەنجبەری  -رەحيم رەنجبەری 765 ........................................................................................
خدر ئيبراھيم زادە 765 ........................................................................................................................
خدر ئيسماعيل زادە766 .....................................................................................................................
خدر ئەبوبەکری 766 ............................................................................................................................
خدر ئەحمەدی 767 .............................................................................................................................
خدر ئەحمەدی 767 ......................................................................................................................... 2
خدر ئەمينی 767 .................................................................................................................................
خدر ئەﯾوبی768 ..................................................................................................................................
خدر بندگان768 ...................................................................................................................................
خدر بەخشی 769 ...............................................................................................................................
خدر پوشندە 769 .................................................................................................................................
خدر پيروزی 769 ..................................................................................................................................
خدر تالتف 770 ....................................................................................................................................
خدر جابلی 770 ...................................................................................................................................
خدر جيھان ئارا 771 .............................................................................................................................
خدر جيھانپور 771 ................................................................................................................................
خدر حەسەن نژاد 771 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

52

http://www.kurdipedia.org

خدر خان عەبدو پور 772 ...................................................................................................................
خدر خدرنژاد 772 .................................................................................................................................
خدر خدرنژاد 773 .............................................................................................................................. 2
خدر خدروەندی 773 ............................................................................................................................
خدر خزرپور 773 ...................................................................................................................................
خدر خزرنژاد774 ..................................................................................................................................
خدر خزری 774 ....................................................................................................................................
خدر خزری 775 ................................................................................................................................ 2
خدر رۆستەمی 775 ............................................................................................................................
خدر رەسو پور ئەقدەم 775 .................................................................................................................
خدر رەسو ی 776 ...............................................................................................................................
خدر رەسو ی 776 ........................................................................................................................... 2
خدر رەسو ی 777 ........................................................................................................................... 3
خدر رەنگينی 777 ................................................................................................................................
خدر رەوشەنی 777 .............................................................................................................................
خدر زارعی 778 ...................................................................................................................................
خدر زەﯾنی 778 ...................................................................................................................................
خدر سارەوان 779 ...............................................................................................................................
خدر سور خزری 779 ...........................................................................................................................
خدر سﯚفی زادە 780 ..........................................................................................................................
خدر سەعدونی 780 ...........................................................................................................................
خدر شاکری 780 .................................................................................................................................
خدر ش خەﯾی 781 ..............................................................................................................................
خدر عەباسی 781 ..............................................................................................................................
خدر عەبدو ئازادە 782 ........................................................................................................................
خدر عەرەبی 782 ................................................................................................................................
خدر عەزﯾزی782 .................................................................................................................................
خدر عەسکەردوست 783 ...................................................................................................................
خدر غەفوری 783 ................................................................................................................................
خدر قوربانی 784 .................................................................................................................................
خدر قەوی دڵ 784 ..............................................................................................................................
خدر موسەوی فەر 784 .......................................................................................................................
خدر مەحمودزادە 785 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

53

http://www.kurdipedia.org

خدر مەحمودی 785 ............................................................................................................................
خدر مەحمودی 786 ......................................................................................................................... 2
خدر مەسروری 786 ............................................................................................................................
خدر مەولودی 787 ...............................................................................................................................
خدر ﯾەعقوبی 787 ..............................................................................................................................
خزر کەرﯾمی 787 ................................................................................................................................
خوداﯾار قو ی زادە 788 ........................................................................................................................
خورشيد پوالدی 788 ...........................................................................................................................
خورشيد عەبدو ھی 789 ..................................................................................................................
خورشيد عەلی زادە 789 .....................................................................................................................
خورشيد عەليزادە 789 ........................................................................................................................
خورشيد فەتتاحی790 ........................................................................................................................
خورشيد محەمەدﯾان پور 790 ..............................................................................................................
خورشيد م ھفەر 791 ...........................................................................................................................
خورشيد مەحمودی 791 .....................................................................................................................
خورشيد کەرەمی 791 ........................................................................................................................
خوسرەو ئيبراھيمی 792 .....................................................................................................................
خوسرەو ئيرانپەنا 792 .........................................................................................................................
خوسرەو ئەحمەدی792 ......................................................................................................................
خوسرەو حوس نی 793 .......................................................................................................................
خوسرەو خامچی 793 .........................................................................................................................
خوسرەو رەحيمی 794 ........................................................................................................................
خوسرەو ش ربەگی 794 ......................................................................................................................
خوسرەو قادری 795 ............................................................................................................................
خوسرەو گورگی 795 ...........................................................................................................................
خوسرەو نادری 795 .............................................................................................................................
خەباتە بچکﯚل 796 ..............................................................................................................................
خەجيجە رەسوو ی نييا 796 ...............................................................................................................
خەدﯾجە ئيبراھيم پور 796 ...................................................................................................................
خەدﯾجە عەبدو ھی 797 ..................................................................................................................
خەدﯾجە فا ی  1998 / 12 / 13ئەستەمبوڵ 797 ...............................................................................
خەسرەو ئەفشين 797 .......................................................................................................................
خەليل ئاکنجی798 .............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

54

http://www.kurdipedia.org

خەليل ئيبراھيم محەممەد798 ...........................................................................................................
خەليل ئيسماعيلی 798 .....................................................................................................................
خەليل ئەحمەدی 799 .........................................................................................................................
خەليل ئەنوەر حەسەن 799 ................................................................................................................
خەليل بەدری 800 ...............................................................................................................................
خەليل حوس ن زادە 800 .....................................................................................................................
خەليل حەقيقی 801 ...........................................................................................................................
خەليل رەزاﯾی 801 ..............................................................................................................................
خەليل زارعی 801 ...............................................................................................................................
خەليل زاھيدی 802 .............................................................................................................................
خەليل سولەﯾمانی 802 ......................................................................................................................
خەليل ش خ ئاغاﯾی 803 .....................................................................................................................
خەليل عەبدو پور 803 .......................................................................................................................
خەليل عەزﯾزی803 .............................................................................................................................
خەليل غو م وەﯾسی 804 ..................................................................................................................
خەليل گادانی 804 ..............................................................................................................................
خەليل محەمەدحەسەنی 805 ...........................................................................................................
خەليل محەمەدی 805 ........................................................................................................................
خەليل مرادی 806 ...............................................................................................................................
خەليل مرزنگ 806 ...............................................................................................................................
خەليل مستەفئازادە806 .....................................................................................................................
خەليل ميران لەداﯾکبووی 807 ................................................................................................... 1950
خەليل مەحمودی 807 ........................................................................................................................
خەليل نەخشينی 807 ........................................................................................................................
خەليل نەسرۆ ھی 808 .....................................................................................................................
خەليل ،سور بەھرامی 808 ................................................................................................................
خەﯾام ئەﯾوبی 809 ..............................................................................................................................
خەﯾرو

عەبدولکەرﯾم 809 .................................................................................................................

دارا شاھدوست 810 ...........................................................................................................................
دارای سەعدی بەگ 811 ....................................................................................................................
دانا ئەحمەد شاناز 811 .......................................................................................................................
دانا فەتحی کەرﯾم811 ........................................................................................................................
دانا موحسين محەمەد  -کاروان 811 ...................................................................................................

ﻻﭘەڕە

55

http://www.kurdipedia.org

داود بزمونە 812 ...................................................................................................................................
داود پيشووی 812 ...............................................................................................................................
داود فەرەجی 813 ...............................................................................................................................
دکتﯚر عادل 813 ...................................................................................................................................
د جان حس ن عەلی 813 ....................................................................................................................
د زار قادر ئاحمەد 814 .........................................................................................................................
د شاد سﯚران 814 ..............................................................................................................................
د شاد عەلی محەممەد 814 ..............................................................................................................
د شاد گادانی 815 ..............................................................................................................................
د شاد مەرﯾوانی 815 ..........................................................................................................................
د شاد نواخوا 818 ................................................................................................................................
دﯾار جناح 818 ......................................................................................................................................
دﯾار موزەفەر لەگەڵ دوو کچەکەی 819 ...............................................................................................
دﯾالن گەﭬەر حوزەﯾران  1999/ئەرزڕۆم چاالکی فيدائی 819 ...............................................................
دﯾالن ماردﯾن 819 ................................................................................................................................
دەبير بەختياری 819 ............................................................................................................................
دەرو ش ئيبراھيم قادری 820 ..............................................................................................................
دەرو ش محەمەدئەمين حەسەنی 820 .............................................................................................
راغب زوراشنا 821 ...............................................................................................................................
رامين شەرﯾفی821 ............................................................................................................................
رحمان حوس ن پەری 822 ...................................................................................................................
رحمان حەسەن زادە 822 ....................................................................................................................
رحمان زەردی 823 ...............................................................................................................................
رزگار ئەحمەد سابير823 .....................................................................................................................
روزبە ئەنساری 824 ............................................................................................................................
روناک ئيسماعيل 824 .........................................................................................................................
روکەن مەحمود ناسراو بە پەﯾمان عەفرﯾن ،لەداﯾکبووی عەفرﯾن824 .................................................
رۆژﯾن ش خی 825 ...............................................................................................................................
رۆستەم قەوامی825 ..........................................................................................................................
رۆستەم مستەفا ميران بەگ 826 .......................................................................................................
رۆستەم مەحمودی 826 ......................................................................................................................
رۆستەم وەلەدب گی 827 .....................................................................................................................
رۆشنا جەمال حاجی فەق

ﻻﭘەڕە

827 ........................................................................................................

56

http://www.kurdipedia.org

رۆنا 827 ...............................................................................................................................................
ر زان حس ن مستەفا 828 ..................................................................................................................
ر ناس  1999-6-30زﯾندانی ورم

828 ...............................................................................................

رەئوف ئيبراھيم زادە 828 .....................................................................................................................
رەئوف ئەحمەدی 829 .........................................................................................................................
رەئوف ئەمينی 829 .............................................................................................................................
رەئوف خزرئەلياس 829 ........................................................................................................................
رەئوف درودگەر 830 .............................................................................................................................
رەئوف سەليمی 830 ..........................................................................................................................
رەئوف غەفاری 831 .............................................................................................................................
رەئوف محەمەدی 831 .........................................................................................................................
رەئوف مرادی831 ................................................................................................................................
رەئوف مەولودی 832 ...........................................................................................................................
رەئوف نوری 832 ..................................................................................................................................
رەئوف وەﯾسی نژاد 832 ......................................................................................................................
رەحمان ئابزن 833 ...............................................................................................................................
رەحمان ئازمەند 833 ............................................................................................................................
رەحمان ئازەربار 834 ............................................................................................................................
رەحمان ئازەرنگ 834 ...........................................................................................................................
رەحمان ئاشناوەر 834 .........................................................................................................................
رەحمان ئاکوان 835 .............................................................................................................................
رەحمان ئيبراھيم پور 835 ....................................................................................................................
رەحمان ئيبراھيم پور 836 .................................................................................................................2
رەحمان ئيبراھيم زادە 836 ..................................................................................................................
رەحمان ئيبراھيمی 836 ......................................................................................................................
رەحمان ئيبراھيمی 837 ...................................................................................................................2
رەحمان ئەحمەدی 837 .......................................................................................................................
رەحمان ئەسعەدی 837 ......................................................................................................................
رەحمان ئەفراسياب 838 ......................................................................................................................
رەحمان ئەلياسی 838 ........................................................................................................................
رەحمان ئەمين ئازەر 839 .....................................................................................................................
رەحمان ئەمين زادە 839 ......................................................................................................................
رەحمان ئەمينی 839 ...........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

57

http://www.kurdipedia.org

رەحمان ئەمينی 840 ....................................................................................................................... 2
رەحمان ئەمينی 840 ....................................................................................................................... 3
رەحمان ئەنساری 841 ........................................................................................................................
رەحمان باپيرپور 841 ............................................................................................................................
رەحمان بادوی 841 ..............................................................................................................................
رەحمان باﯾەزﯾدی 842 .........................................................................................................................
رەحمان بيالل 842 ...............................................................................................................................
رەحمان بەزرچی 843 ..........................................................................................................................
رەحمان پور محەمەدی 843 .................................................................................................................
رەحمان پورمرادی 843 .........................................................................................................................
رەحمان پيری 844 ...............................................................................................................................
رەحمان پەناوەندی 844 .......................................................................................................................
رەحمان تا ەجاڕی845 .........................................................................................................................
رەحمان تەھئازادە 845 ........................................................................................................................
رەحمان تەھاپور 845 ...........................................................................................................................
رەحمان تەکينی 846 ...........................................................................................................................
رەحمان جواھری 846 ..........................................................................................................................
رەحمان جيھانگيری 847 ......................................................................................................................
رەحمان جەناح 847 .............................................................................................................................
رەحمان چﯚپلی 847 ............................................................................................................................
رەحمان حەسەن پور 848 ....................................................................................................................
رەحمان حەسەن زادە 848 ..................................................................................................................
رەحمان خرامان 849 ............................................................................................................................
رەحمان خزرپور 849 .............................................................................................................................
رەحمان خزرپوور 849 ...........................................................................................................................
رەحمان خزرزادە 850 ...........................................................................................................................
رەحمان خزرنيا850 ..............................................................................................................................
رەحمان خزری 851 ..............................................................................................................................
رەحمان خوسرەوی 851 ......................................................................................................................
رەحمان خەرامان 851 ..........................................................................................................................
رەحمان دڵ ئارام 852 ..........................................................................................................................
رەحمان دەرو شی 852 .......................................................................................................................
رەحمان دەولەتی 853 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

58

http://www.kurdipedia.org

رەحمان رامينی 853 ............................................................................................................................
رەحمان رەحمانی 853 ........................................................................................................................
رەحمان رەحيمی 854 .........................................................................................................................
رەحمان رەحيمی 854 ...................................................................................................................... 2
رەحمان رەسو نژاد 854 .......................................................................................................................
رەحمان رەنجبەری 855 .......................................................................................................................
رەحمان رەنگينی 855 ..........................................................................................................................
رەحمان زارعی 856 .............................................................................................................................
رەحمان سارندی 856 ..........................................................................................................................
رەحمان سا ح پوور 856 .......................................................................................................................
رەحمان سا حی 857 ..........................................................................................................................
رەحمان سا حی 857 ....................................................................................................................... 2
رەحمان سحەت 857 ...........................................................................................................................
رەحمان سل مانی 858 ........................................................................................................................
رەحمان سوارە 858 .............................................................................................................................
رەحمان سﯚفی زادە 859 ....................................................................................................................
رەحمان سيسەواری 859 ....................................................................................................................
رەحمان شاوەﯾسی 859 .....................................................................................................................
رەحمان ش رخانی 860 .......................................................................................................................
رەحمان شەنگەپور 860 .......................................................................................................................
رەحمان عوسمانپور 861 ......................................................................................................................
رەحمان عومەری861 ..........................................................................................................................
رەحمان عەبدا ی 861 .........................................................................................................................
رەحمان عەبدو ﯾاری 862 ..................................................................................................................
رەحمان عەرەبی 862 ..........................................................................................................................
رەحمان عەلی پور 863 ........................................................................................................................
رەحمان غەفوری 863 ..........................................................................................................................
رەحمان فەﯾزو پور 863 ........................................................................................................................
رەحمان فەﯾزی 864 .............................................................................................................................
رەحمان قادرزادە 864 ...........................................................................................................................
رەحمان قانعی 865 .............................................................................................................................
رەحمان گوالبيپور 865 ..........................................................................................................................
رەحمان گو ستانی 865 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

59

http://www.kurdipedia.org

رەحمان گو کەسەنی 866 ..................................................................................................................
رەحمان المی866 ...............................................................................................................................
رەحمان الوەﯾی 867 ............................................................................................................................
رەحمان مامەش 867 ...........................................................................................................................
رەحمان محەمەدپور 867 .....................................................................................................................
رەحمان محەمەدی 868 ......................................................................................................................
رەحمان محەمەدی 868 ......................................................................................................................
رەحمان محەمەدی 869 ................................................................................................................... 2
رەحمان محەمەدﯾان 869 .....................................................................................................................
رەحمان مرادی 870 .............................................................................................................................
رەحمان مرادی 870 ..........................................................................................................................2
رەحمان مستانی 870 .........................................................................................................................
رەحمان مستەفانژاد 871 .....................................................................................................................
رەحمان موعەززی 871 ........................................................................................................................
رەحمان مکاﯾلی 872 ...........................................................................................................................
رەحمان مەحمودی 873 ......................................................................................................................
رەحمان مەعروفی 873 .......................................................................................................................
رەحمان مەعروفی 874 .................................................................................................................... 2
رەحمان مەولودی 874 .........................................................................................................................
رەحمان ناسری 875 ............................................................................................................................
رەحمان ولييانی 875 ...........................................................................................................................
رەحمان کامەالﯾی 875 ........................................................................................................................
رەحمان کامەالﯾی 876 .....................................................................................................................2
رەحمان کاکاﯾی 876 ............................................................................................................................
رەحمان کيانی 877 .............................................................................................................................
رەحمان کەرﯾمی 877 ..........................................................................................................................
رەحمان کەمالی 877 ..........................................................................................................................
رەحمان ﯾوسف پەنا 878 ......................................................................................................................
رەحمان ﯾوسفی 878 ..........................................................................................................................
رەحمان ﯾوسفی 879 ....................................................................................................................... 2
رەحمەت ئەسەدزادە 879 ....................................................................................................................
رەحمەت دەست ئاموز 879 .................................................................................................................
رەحمەت زەندی 880 ...........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

60

http://www.kurdipedia.org

رەحمەت کەرﯾمی واحد 880 ...............................................................................................................
رەحيم ئازەرنگ 881 .............................................................................................................................
رەحيم ئوستواری 881 .........................................................................................................................
رەحيم ئيبراھيمی 881 ........................................................................................................................
رەحيم ئيبراھيميان 882 .......................................................................................................................
رەحيم ئەحمەدپور 882 ........................................................................................................................
رەحيم ئەحمەدزادە 883 ......................................................................................................................
رەحيم ئەحمەدزادە 883 ................................................................................................................... 2
رەحيم ئەفشاری 884 ..........................................................................................................................
رەحيم ئەمين پور 884 ..........................................................................................................................
رەحيم ئەمينی 884 .............................................................................................................................
رەحيم ئەمينی پور 885 .......................................................................................................................
رەحيم باپيری 885 ...............................................................................................................................
رەحيم با غی 886 ................................................................................................................................
رەحيم بەرشان886 .............................................................................................................................
رەحيم بەغدادی 886 ...........................................................................................................................
رەحيم بەھانەت 887 ...........................................................................................................................
رەحيم پيرۆتی 887 ..............................................................................................................................
رەحيم پينەدوزی 888 ..........................................................................................................................
رەحيم پەناھی 888 .............................................................................................................................
رەحيم تەلعەتی 888 ...........................................................................................................................
رەحيم تەھئازادە 889 ..........................................................................................................................
رەحيم چاقوچی 889 ...........................................................................................................................
رەحيم چلنگانی 889 ...........................................................................................................................
رەحيم حاچر 890 .................................................................................................................................
رەحيم حوس ن پور 890 .......................................................................................................................
رەحيم حەبيبی 891 ............................................................................................................................
رەحيم حەسەنی 891 .........................................................................................................................
رەحيم خاليدی 891 .............................................................................................................................
رەحيم خزنژاد 892 ...............................................................................................................................
رەحيم خەسرەوی892 ........................................................................................................................
رەحيم دڵ ئارام 893 ............................................................................................................................
رەحيم رﯾحانی893 ..............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

61

http://www.kurdipedia.org

رەحيم رەسو پور 893 ..........................................................................................................................
رەحيم رەسو ی 894 ...........................................................................................................................
رەحيم رەمەزانی 894 ..........................................................................................................................
رەحيم سابت 895 ...............................................................................................................................
رەحيم سا حی 895 ............................................................................................................................
رەحيم سل مانی 895 ..........................................................................................................................
رەحيم سوبحانی 896 .........................................................................................................................
رەحيم سﯚفی 896 ..............................................................................................................................
رەحيم سەعادەتی897 .......................................................................................................................
رەحيم سەليمی 897 ..........................................................................................................................
رەحيم عوقابی 897 .............................................................................................................................
رەحيم عەبباسی 898 .........................................................................................................................
رەحيم عەبدو ئازادە 898 ....................................................................................................................
رەحيم عەبدو ئازادە 899 ................................................................................................................. 2
رەحيم عەزﯾزی 899 .............................................................................................................................
رەحيم عەلی پور 899 ..........................................................................................................................
رەحيم عەلی زادە 900 ........................................................................................................................
رەحيم فراقی 900 ...............................................................................................................................
رەحيم فەخری 900 .............................................................................................................................
رەحيم قادرپور  -رەحيم نەخشين 901 .................................................................................................
رەحيم قادری901 ................................................................................................................................
رەحيم قﯚﯾتاسی 902 ..........................................................................................................................
رەحيم گەللەدار 902 ............................................................................................................................
رەحيم لشک 903 ................................................................................................................................
رەحيم محمل 903 ...............................................................................................................................
رەحيم محەمەدی 903 ........................................................................................................................
رەحيم منبەری 904 .............................................................................................................................
رەحيم مورتەزەوی 904 ........................................................................................................................
رەحيم مەحمودی 904 .........................................................................................................................
رەحيم مەحمودی 905 ..................................................................................................................... 2
رەحيم مەحمودی 905 ..................................................................................................................... 3
رەحيم مەحمودی 906 ..................................................................................................................... 4
رەحيم نادری 906 ................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

62

http://www.kurdipedia.org

رەحيم ھەنوکە 906 .............................................................................................................................
رەحيم وەکيلی 907 .............................................................................................................................
رەحيم کارگی 907 ...............................................................................................................................
رەحيم کانی داری 908 ........................................................................................................................
رەحيم کەرﯾمی 908 .........................................................................................................................2
رەحيم کەرﯾمی 908 .........................................................................................................................3
رەحيم کەرﯾمی 909 .........................................................................................................................4
رەحيم کەرﯾميان 909 ...........................................................................................................................
رەحيم ﯾوسف زادە 910 .......................................................................................................................
رەزا ئيسماعيلی 910 ..........................................................................................................................
رەزا ئەميری910 ..................................................................................................................................
رەزا باژﯾان 911 .....................................................................................................................................
رەزا پاشووﯾی 911 ...............................................................................................................................
رەزا پيرۆتی912 ...................................................................................................................................
رەزا حوس نزادە 912 ...........................................................................................................................
رەزا حوس نی 912 ...............................................................................................................................
رەزا حەسەن پور 913 ..........................................................................................................................
رەزا محەمەدپەنا913 ...........................................................................................................................
رەزا نادری 914 ....................................................................................................................................
رەزا نواخوا 914 ....................................................................................................................................
رەزا نورمحەمەدی 914 ..................................................................................................................... 2
رەزا کەرﯾم زادە915 .............................................................................................................................
رەزا کەرﯾمی 915 ................................................................................................................................
رەسووڵ ئەمينی 916 ..........................................................................................................................
رەسووڵ جەنگدووست916 .................................................................................................................
رەسووڵ رەسووڵ زادە 916 .................................................................................................................
رەسووڵ مەعروفی 917 ......................................................................................................................
رەسوڵ )پيرباب(ميرانيان 917 ..............................................................................................................
رەسوڵ ئازرەخش 917 .........................................................................................................................
رەسوڵ ئازوردە 918 .............................................................................................................................
رەسوڵ ئوالدی 918 .............................................................................................................................
رەسوڵ ئيبراھيم پور 918 .....................................................................................................................
رەسوڵ ئيبراھيمی919 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

63

http://www.kurdipedia.org

رەسوڵ ئيبراھيمی 919 ................................................................................................................... 2
رەسوڵ ئەبوبەکری 920 .......................................................................................................................
رەسوڵ ئەمينی 920 ...........................................................................................................................
رەسوڵ ئەندامی 920 ..........................................................................................................................
رەسوڵ بەشيری 921 ..........................................................................................................................
رەسوڵ پورخاليدی 921 .......................................................................................................................
رەسوڵ پورمحەمەد 922 ......................................................................................................................
رەسوڵ پيرۆتی 922 .............................................................................................................................
رەسوڵ پەروﯾنی922 ...........................................................................................................................
رەسوڵ جونيدە 923 .............................................................................................................................
رەسوڵ چاوشينی 923 .......................................................................................................................
رەسوڵ چوپانی 924 ............................................................................................................................
رەسوڵ حوس ن نژاد 924 ....................................................................................................................
رەسوڵ حوس نی 924 .........................................................................................................................
رەسوڵ حەسەن پور 925 ....................................................................................................................
رەسوڵ حەميدی925 ..........................................................................................................................
رەسوڵ حەميدی 926 ...................................................................................................................... 2
رەسوڵ حەنەفی 926 ..........................................................................................................................
رەسوڵ حەﯾدەری926 .........................................................................................................................
رەسوڵ خاليدی927 ............................................................................................................................
رەسوڵ خرسندی 927 ........................................................................................................................
رەسوڵ خزرزادە 928 ............................................................................................................................
رەسوڵ خوبانی 928 ............................................................................................................................
رەسوڵ خەسرەوی 928 ......................................................................................................................
رەسوڵ داناﯾی 929 .............................................................................................................................
رەسوڵ دانيشمەند 929 ......................................................................................................................
رەسوڵ درەخشانی 930 .....................................................................................................................
رەسوڵ روزخوش 930 ..........................................................................................................................
رەسوڵ رۆستەمی ئازەر930 ...............................................................................................................
رەسوڵ رەسو دوست 931 ..................................................................................................................
رەسوڵ رەسو وەندی 931 ...................................................................................................................
رەسوڵ رەسو ی932 ..........................................................................................................................
رەسوڵ رەفعەتی 932 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

64

http://www.kurdipedia.org

رەسوڵ زەھراﯾی 932 ..........................................................................................................................
رەسوڵ سبوحی 933 ..........................................................................................................................
رەسوڵ سﯚفی زادە 933 .....................................................................................................................
رەسوڵ سەمەدپور 934 .......................................................................................................................
رەسوڵ ش خە934 ..............................................................................................................................
رەسوڵ شەرﯾف زادە 935 ....................................................................................................................
رەسوڵ شەل 935 ...............................................................................................................................
رەسوڵ شەھنازی 936 .......................................................................................................................
رەسوڵ عوسمانی 936 .......................................................................................................................
رەسوڵ عومەرپور 936 .........................................................................................................................
رەسوڵ عەرەب 937 ............................................................................................................................
رەسوڵ عەزﯾزی 937 ...........................................................................................................................
رەسوڵ عەزﯾزی 938 ........................................................................................................................ 2
رەسوڵ عەلی نژاد 938 .......................................................................................................................
رەسوڵ قاچی 938 ..............................................................................................................................
رەسوڵ قادری 939 ..............................................................................................................................
رەسوڵ گەردی 939 .............................................................................................................................
رەسوڵ الوە رەسو ی 940 ..................................................................................................................
رەسوڵ محەمەدزادە 940 ....................................................................................................................
رەسوڵ محەمەدسوری 940 ................................................................................................................
رەسوڵ محەمەدی 941 .......................................................................................................................
رەسوڵ محەمەدی 941 ................................................................................................................... 2
رەسوڵ محەمەدی 942 ................................................................................................................... 3
رەسوڵ محەمەدی 942 ................................................................................................................... 4
رەسوڵ محەمەدی 943 ................................................................................................................... 5
رەسوڵ مستەفاپور943 .......................................................................................................................
رەسوڵ موقەدەم 943 ..........................................................................................................................
رەسوڵ ميرانی 944 ............................................................................................................................
رەسوڵ ميناﯾی944 .............................................................................................................................
رەسوڵ مەناف945 ..............................................................................................................................
رەسوڵ مەﯾدان مسکن 945 ................................................................................................................
رەسوڵ نەغەدەﯾی 945 .......................................................................................................................
رەسوڵ ھەمزەزادە 946 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

65

http://www.kurdipedia.org

رەسوڵ کەمانجاری 946 ......................................................................................................................
رەشاد حوس نی 947 ..........................................................................................................................
رەشيد ئيسالمی 947 .........................................................................................................................
رەشيد ئەحمەدنژاد 947 ......................................................................................................................
رەشيد ئەمانی 948 .............................................................................................................................
رەشيد ئەمجەدی948 .........................................................................................................................
رەشيد باقری 949 ...............................................................................................................................
رەشيد باﯾکارا  -سيامەند 949 .............................................................................................................
رەشيد حاجی ميرزا مەحمود 949 .......................................................................................................
رەشيد حوس نی950 ..........................................................................................................................
رەشيد حوس نی 950 ...................................................................................................................... 2
رەشيد خەليلی951 ............................................................................................................................
رەشيد رۆستەمی 951 ........................................................................................................................
رەشيد سەليمی 951 .........................................................................................................................
رەشيد عوسمانی 952 ........................................................................................................................
رەشيد عەزﯾزنشان 952 ......................................................................................................................
رەشيد عەلی دووست953 .................................................................................................................
رەشيد فەﯾزی 953 ..............................................................................................................................
رەشيد قادری 953 ...............................................................................................................................
رەشيد قادری 954 ...............................................................................................................................
رەشيد محەمەدی 954 ........................................................................................................................
رەشيد محەمەدﯾان پور 954 .................................................................................................................
رەشيد مرادی 955 ..............................................................................................................................
رەشيد مەحمودی  -رەشيد محەمەدﯾان پور 955 ................................................................................
رەشيد مەحمودی 956 .................................................................................................................... 2
رەشيد مەعروفی 956 .........................................................................................................................
رەشيد مەنگوڕی 957 ..........................................................................................................................
رەشيد نەورۆزی 957 ...........................................................................................................................
رەشيد ﯾونسی 958 ............................................................................................................................
رەفعەت حوس نی 958 ........................................................................................................................
رەفيق تاراج 958 ..................................................................................................................................
رەفيق رەشيد حەمەئەمين  -رەفيق ئاغجەلەری 959 .........................................................................
رەمزی ئاککوش  1998 / 11 /17مﯚسکﯚ 959 .....................................................................................

ﻻﭘەڕە

66

http://www.kurdipedia.org

رەمزﯾە زەنگين  1998 / 11 / 16زﯾندانی باتمان 959 ...........................................................................
رەمەزان ئارﯾکان ناسراو بە )فەرمان( ،لەداﯾکبووی  1977ئەلعەزﯾز ،بەشدارﯾکردن  1998ئەلعەزﯾز،
شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1999ئامەد ــ ئاکداغ 960 .............................................................
رەمەزان ئدﯾبەللی  1998 / 11 / 17زﯾندانی کﯚنيا 960 .......................................................................
رەمەزان ئ راندوست 960 .....................................................................................................................
رەمەزان ئەحمەدی 961 ......................................................................................................................
رەمەزان تاھيری زادە961 ....................................................................................................................
رەمەزان دﯾماسی 961 ........................................................................................................................
رەمەزان رەجەبی 962 .........................................................................................................................
رەمەزان گنبدی 962 ............................................................................................................................
رەمەزان مالکﯚچ  1998 / 11 / 16زﯾندانی عومرانی 963 ....................................................................
رەوف سا حی 963 ..............................................................................................................................
رەوف قورئانی963 ...............................................................................................................................
رەوف گەزەر  -دژوار 963 ......................................................................................................................
زارا عەلی زادە 964 .............................................................................................................................
زارا مەحمود عەبدو

964 ...................................................................................................................

زانا حس ن مستەفا 964 .....................................................................................................................
زاھيد پاکزاد 965 ..................................................................................................................................
زاھيد چارەخاە 965 ..............................................................................................................................
زاھيد سەﯾدی965 ..............................................................................................................................
زاھيد غو می 966 ..............................................................................................................................
زاھير تﯚفيق مستەفا966 ....................................................................................................................
زاھير حوس ن نژاد 967 ........................................................................................................................
زوبەﯾدە عەبدول ەحمان مستەفا 967 ..................................................................................................
زورار بامروەت968 ................................................................................................................................
زورار مامەندی 968 ..............................................................................................................................
زورار ﯾەزدانپەنا 968 .............................................................................................................................
زولکيف ﯾ ماز  1998 / 11 / 18رۆما 969 ..............................................................................................
زو يخا جەمال عەبدولقادر 969 ............................................................................................................
زﯾائەدﯾن بەشيری 969 ........................................................................................................................
ز رۆ قازی970 ......................................................................................................................................
ز نەب جەنگدووست 970 ....................................................................................................................
زەمانە قادری 970 ................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

67

http://www.kurdipedia.org

زەھرا رزگار  1998 / 11 / 27رۆژھە تی کوردستان 971 .....................................................................
زەکيە ئالکان 971 .................................................................................................................................
زەﯾنەب رامينی 971 .............................................................................................................................
زەﯾنەب عەرەب  1998 / 11 / 17زﯾندانی عەنتاب972 ........................................................................
زەﯾنەب کەنالی 972 ............................................................................................................................
سابير ئيبراھيم پور 972 .......................................................................................................................
سابير ئيسماعيل پور 972 ...................................................................................................................
سابير جەاللی 973 .............................................................................................................................
سابير حوس نی 973 ...........................................................................................................................
سابير حەسەنی 974 ..........................................................................................................................
سابير خاتری 974 ................................................................................................................................
سابير غەفاری974 ..............................................................................................................................
سابير مرادی 975 ................................................................................................................................
سابير مرادی 975 .............................................................................................................................2
سابير نەجمەدﯾن حەسەن  -گﯚران 976 .............................................................................................
سادق ئاتەش ئەفروز 976 ...................................................................................................................
سادق ئەحمەدی 976 .........................................................................................................................
سادق ئەحمەدی 977 ..................................................................................................................... 2
سادق حەسەن زادە977 ....................................................................................................................
سادق حەقيقی 978 ...........................................................................................................................
سادق شەرەفکەندی 978 ..................................................................................................................
سادق نوری 981 .................................................................................................................................
سادق کوھی 981 ..............................................................................................................................
ساسان وەﯾسی 981 .........................................................................................................................
ساالر ساعرپەنا 982 ...........................................................................................................................
ساالر ش خ عەلی 982 .......................................................................................................................
سامان ئەحمەد  -ماھير 983 ...............................................................................................................
سامان خزری 983 ...............................................................................................................................
ساميە محەمەد حس ن 983 ...............................................................................................................
سا ح ئاقابيگی 983 ............................................................................................................................
سا ح ئيبراھيمی 984 .........................................................................................................................
سا ح ئيبراھيمی 984 ...................................................................................................................... 2
سا ح ئيزەدی 985 ...............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

68

http://www.kurdipedia.org

سا ح ئەمينی 985 ..............................................................................................................................
سا ح ئەمينی 985 ...........................................................................................................................2
سا ح ئە ماسی 986 ..........................................................................................................................
سا ح بجو 986 .....................................................................................................................................
سا ح بدرودی 987 ..............................................................................................................................
سا ح بيگی987 ..................................................................................................................................
سا ح بەھلولی 987 ............................................................................................................................
سا ح پرستو 988 ................................................................................................................................
سا ح پورمەند 988 ..............................................................................................................................
سا ح پەرەستوو 989 ...........................................................................................................................
سا ح تەھماسبی 989 .......................................................................................................................
سا ح جيھانگيری 989 .........................................................................................................................
سا ح جيھانی 990 ..............................................................................................................................
سا ح چاوشی 990 .............................................................................................................................
سا ح حوس نی 991 ...........................................................................................................................
سا ح حەسەنی عەلی ئابادی 991 ....................................................................................................
سا ح خورشيدی 991 .........................................................................................................................
سا ح دانش 992 .................................................................................................................................
سا ح دەستياری 992 ..........................................................................................................................
سا ح رازندە 993 .................................................................................................................................
سا ح راە نشين 993 ...........................................................................................................................
سا ح رۆستەمی 993 .........................................................................................................................
سا ح رۆستەمی 994 ...................................................................................................................... 2
سا ح رەسووڵ پوور 994 ......................................................................................................................
سا ح رەسو ی 995 ............................................................................................................................
سا ح زەندی 995 ................................................................................................................................
سا ح سا حی 996 .............................................................................................................................
سا ح سا حی 996 .......................................................................................................................... 2
سا ح سو تانی 996 ............................................................................................................................
سا ح سەعيدزادە 997 ........................................................................................................................
سا ح سەليمپور 997 ..........................................................................................................................
سا ح شيری 998 ................................................................................................................................
سا ح شەرﯾفی 998 ...........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

69

http://www.kurdipedia.org

سا ح شەرﯾفی 998 ...........................................................................................................................
سا ح شەرﯾفی 999 ........................................................................................................................ 2
سا ح عوزی 999 .................................................................................................................................
سا ح عيسانژاد 999 ...........................................................................................................................
سا ح عەبدو

نەجمەدﯾن  -سا ح ﯾوسفی1000 ..............................................................................

سا ح عەزﯾزپەنا 1001 ..........................................................................................................................
سا ح عەلی پور 1001 .........................................................................................................................
سا ح عەلی دوست 1002 ..................................................................................................................
سا ح فەرھودی 1002 .........................................................................................................................
سا ح فەرھوودی 1003 .......................................................................................................................
سا ح قادری 1003 ...............................................................................................................................
سا ح الجانی 1003 .............................................................................................................................
سا ح مام ئيبراھيمی 1004 ................................................................................................................
سا ح محەمەدپەنا 1004 .....................................................................................................................
سا ح محەمەدی 1005 .......................................................................................................................
سا ح مرتچيزادە 1005 .........................................................................................................................
سا ح ميرزاﯾی 1005 ............................................................................................................................
سا ح مەحمودی 1006 ........................................................................................................................
سا ح نادری 1006 ...............................................................................................................................
سا ح ناسری 1007 .............................................................................................................................
سا ح ھەژپور 1007 .............................................................................................................................
سا ح وەﯾسی 1007 ...........................................................................................................................
سا ح کوھزادی 1008 ..........................................................................................................................
سا ح کوھی 1008 ..............................................................................................................................
سا ح کەرﯾمی نيا 1009 ......................................................................................................................
سا ح کەﯾکاوسی 1009 ......................................................................................................................
سا ح ﯾوسفی 1010 ...........................................................................................................................
سا حی نادری 1010 ...........................................................................................................................
ستار ئەحمەدی 1010 .........................................................................................................................
ستار برزودە 1011 ................................................................................................................................
ستار جەاللی 1011 .............................................................................................................................
سدﯾق مستەفا مەعرووف 1012 .........................................................................................................
سراجەدﯾن جاجوﯾی 1012 ..................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

70

http://www.kurdipedia.org

سروە فەتحو ﯾی1012 ......................................................................................................................
سعود قﯚچەلی 1013 ..........................................................................................................................
سفيار حس نی 1013 ..........................................................................................................................
سل مان حەسەنزادە 1013 ..................................................................................................................
سل مان عارەب ئيسماعيل 1014 ........................................................................................................
سل مان ھەمزەپوور 1015 ....................................................................................................................
سل مانی عەلی عەبدو

1015 .........................................................................................................

سماﯾل رامينی 1016 ..........................................................................................................................
سمکﯚ ئاگوشی 1016 .........................................................................................................................
سنەوبەر زاھير تﯚفيق 1016 ................................................................................................................
سوارە ئاغا ش روانی 1017 ..................................................................................................................
سوارە رەسو دوست 1017 ..................................................................................................................
سوارە مەعروفی1018 ........................................................................................................................
سوحبەت دانيالی 1018 ......................................................................................................................
سوحبەت م ھرابی 1019 .....................................................................................................................
سولين شەماڵ حس ن 1019 ..............................................................................................................
سولەﯾمان ئارامش 1019 .....................................................................................................................
سولەﯾمان ئاگوشی 1020 ...................................................................................................................
سولەﯾمان ئيحسانی 1020 .................................................................................................................
سولەﯾمان ئيسماعيل زادە 1020 ........................................................................................................
سولەﯾمان ئەحمەدی 1021 ............................................................................................................. 2
سولەﯾمان ئەحمەدی 1021 ............................................................................................................. 3
سولەﯾمان برمخ 1022 .........................................................................................................................
سولەﯾمان بيگی ئازەر 1022 ................................................................................................................
سولەﯾمان پوشندە 1022 ....................................................................................................................
سولەﯾمان پيرۆتی 1023 ......................................................................................................................
سولەﯾمان تاووسی 1023 ...................................................................................................................
سولەﯾمان توبی 1024 .........................................................................................................................
سولەﯾمان جاوﯾدفەر1024 ...................................................................................................................
سولەﯾمان حاجی رەسو ی 1025 .......................................................................................................
سولەﯾمان حوس ن پور 1025 ...............................................................................................................
سولەﯾمان حەسەنپور 1025 ................................................................................................................
سولەﯾمان حەسەنزادە 1026 .............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

71

http://www.kurdipedia.org

سولەﯾمان حەﯾدەری 1026 ..................................................................................................................
سولەﯾمان خوسرەوی 1026 ................................................................................................................
سولەﯾمان د بﯚکری1027 ....................................................................................................................
سولەﯾمان رەحمانی 1027 ..................................................................................................................
سولەﯾمان رەسو زادە 1028 ................................................................................................................
سولەﯾمان رەسو ی )چکردە) 1028 ....................................................................................................
سولەﯾمان رەشيدی 1029 ..................................................................................................................
سولەﯾمان زەرﯾن 1029 ........................................................................................................................
سولەﯾمان زەڕﯾن 1029 ........................................................................................................................
سولەﯾمان سرخابی 1030 ..................................................................................................................
سولەﯾمان سرکبودی 1030 .................................................................................................................
سولەﯾمان سولەﯾمانپور 1031 .............................................................................................................
سولەﯾمان سو تانی 1031 ..................................................................................................................
سولەﯾمان ش خ ئاغاﯾی 1031 .............................................................................................................
سولەﯾمان ش خی 1032 .....................................................................................................................
سولەﯾمان عابرﯾن 1032 ......................................................................................................................
سولەﯾمان عەزﯾزی 1033 ....................................................................................................................
سولەﯾمان فەتحو ئازادە 1033 .............................................................................................................
سولەﯾمان قادرپور 1033 ......................................................................................................................
سولەﯾمان قادری 1034 .......................................................................................................................
سولەﯾمان قادری 1034 .................................................................................................................... 2
سولەﯾمان گولتەکين  1998 / 11 / 18زﯾندانی ترابزۆن1035 ..............................................................
سولەﯾمان گولينگ 1035 .....................................................................................................................
سولەﯾمان محەمەدئەمينی 1035 .......................................................................................................
سولەﯾمان محەمەدپور 1036 ...............................................................................................................
سولەﯾمان محەمەدنژاد 1036 ..............................................................................................................
سولەﯾمان مستەفئازادە 1036 ............................................................................................................
سولەﯾمان موعينی 1037 ....................................................................................................................
سولەﯾمان مﯚرﯾک1037 .......................................................................................................................
سولەﯾمان مەحمودی  -ب کەس 1038 .................................................................................................
سولەﯾمان مەعروفی 1038 .................................................................................................................
سولەﯾمان مەلوو 1039 ........................................................................................................................
سولەﯾمان مەنسوری 1039 ................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

72

http://www.kurdipedia.org

سولەﯾمان مەولودی1039 ...................................................................................................................
سولەﯾمان نازداری 1040 .....................................................................................................................
سولەﯾمان کاردار 1040 ........................................................................................................................
سولەﯾمان کاسبی 1041 ....................................................................................................................
سولەﯾمان کوردە 1041 ........................................................................................................................
سولەﯾمان کەرﯾمی1041 ....................................................................................................................
سولەﯾمان ﯾوسفپور ئ قد م 1042 ........................................................................................................
سو تان ئەحمەدی 1042 .....................................................................................................................
سو تان پوشەندە 1043 .......................................................................................................................
سو تان حاجی رەسو ی 1043 ...........................................................................................................
سو تان سەمەدی 1044 .....................................................................................................................
سو تان شامحەمەدی 1044 ...............................................................................................................
سﯚران پﯚ س 1044 .............................................................................................................................
سﯚران حس  ،محەممەد 1045 .........................................................................................................
سﯚران حەسەن محەممەد 1045 ........................................................................................................
سﯚران زاھير تﯚفيق1045 ....................................................................................................................
سﯚزان جەمال قە دز يی 1046 ..........................................................................................................
سﯚفی عەلی مەحمودی 1046 ..........................................................................................................
سﯚفی قادر ئيسماعيل زادە 1046 ......................................................................................................
سﯚما عوز ر حەسەن 1047 .................................................................................................................
سﯚنيا شەماڵ حس ن1047 ................................................................................................................
سﯚھراب لەشکری 1047 ....................................................................................................................
سﯚھراب وەکيلی 1048 .......................................................................................................................
سيامەک سا حی 1048 ......................................................................................................................
سيامەک سەقزی 1049 ......................................................................................................................
سيامەک محەمەدجانی1049 .............................................................................................................
سيامەک نيزامی1049 ........................................................................................................................
سياوەش باباميری 1050 .....................................................................................................................
سياوەش دەباغی 1050 ......................................................................................................................
سياوەش محەمەدجانی 1051 ............................................................................................................
سيپان  1999زﯾندانی ئاکرێ  -باشووری کوردستان 1051 ..................................................................
سيراجەدﯾن حەسەن  1998 / 11 / 16زﯾندانی بورسا 1051 ..............................................................
سيروانی عەزەی مالە  -شبر 1052 ....................................................................................................

ﻻﭘەڕە

73

http://www.kurdipedia.org

سيروس رەحيمی 1052 ......................................................................................................................
سيروس نەوزاد 1052 ..........................................................................................................................
سەباح باوەر ز 1053 ............................................................................................................................
سەباح سەليمی 1053 .......................................................................................................................
سەبری ئەفەندی 1053 .......................................................................................................................
سەبری محەمەدی 1054 ....................................................................................................................
سەبرﯾە ئەحمەد عەبدو

لە داکبووی  1950لە عەشيرەتی جافە 1054 ...........................................

سەدری قازی 1054 ............................................................................................................................
سەدﯾق رۆستەم نژاد1055 .................................................................................................................
سەدﯾق ئاقاقو ی 1055 .......................................................................................................................
سەدﯾق ئەحمەدی 1056 ....................................................................................................................
سەدﯾق ئەدﯾمی 1056 ........................................................................................................................
سەدﯾق ئەندام 1057 ..........................................................................................................................
سەدﯾق برزکار 1057 ............................................................................................................................
سەدﯾق پاکنوﯾس 1057 .......................................................................................................................
سەدﯾق تەﯾموری 1058 .......................................................................................................................
سەدﯾق حاتەمی 1058 .......................................................................................................................
سەدﯾق حاجی زادە 1059 ...................................................................................................................
سەدﯾق خوش قسە 1059 ..................................................................................................................
سەدﯾق دڵ ئارام 1060 ........................................................................................................................
سەدﯾق رۆستەم نژاد1060 .................................................................................................................
سەدﯾق رۆستەمی 1060 ....................................................................................................................
سەدﯾق رەحمانی 1061 ......................................................................................................................
سەدﯾق رەحمانی 1061 .................................................................................................................. 2
سەدﯾق رەسو ی 1062 ......................................................................................................................
سەدﯾق سﯚھرابی 1062 ....................................................................................................................
سەدﯾق سەبوری 1062 ......................................................................................................................
سەدﯾق شيری 1063 ..........................................................................................................................
سەدﯾق شەرﯾفی 1063 ......................................................................................................................
سەدﯾق عابدی 1064 ..........................................................................................................................
سەدﯾق عەبدو ئازادە1064 ................................................................................................................
سەدﯾق عەبدو پور1064 ...................................................................................................................
سەدﯾق عەلی نيا 1065 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

74

http://www.kurdipedia.org

سەدﯾق فەزلی 1065 ..........................................................................................................................
سەدﯾق فەﯾروزی 1065 .......................................................................................................................
سەدﯾق قارەمانی 1066 ......................................................................................................................
سەدﯾق محەمەدی 1066 ....................................................................................................................
سەدﯾق ميسری 1067 ........................................................................................................................
سەدﯾق مەحمودزادە 1067 .................................................................................................................
سەدﯾق مەحمودﯾان1067 ...................................................................................................................
سەدﯾق مەعروفی 1068 .....................................................................................................................
سەدﯾق نوزەری 1068 .........................................................................................................................
سەدﯾق وزمان1069 ............................................................................................................................
سەدﯾق کوھی 1069 ..........................................................................................................................
سەدﯾق کەرﯾم نيا 1069 ......................................................................................................................
سەربەرز رەزاﯾی 1070 ........................................................................................................................
سەردار رەزاﯾی 1070 ..........................................................................................................................
سەردار سەعيد سﯚفی1071 .............................................................................................................
سەردار قەرﯾب 1071 ...........................................................................................................................
سەردەشت عوسمان 1072 ................................................................................................................
سەرگورد کەرﯾم عەليار 1072 ..............................................................................................................
سەروان حاتەم دوعاخوان 1072 ..........................................................................................................
سەروەر  -دەرو ش 1073 .....................................................................................................................
سەعادەت ئەسەدزادە 1073 ...............................................................................................................
سەعدون ئاب 1073 .............................................................................................................................
سەعدون بارزان 1074 .........................................................................................................................
سەعدون خا دار 1074 .........................................................................................................................
سەعدون دومينە 1075 .......................................................................................................................
سەعدون ش نانی 1075 .....................................................................................................................
سەعدون عەباسی 1075 ...................................................................................................................
سەعدون فاتميان1076 .......................................................................................................................
سەعدون قﯚرخچی 1076 ....................................................................................................................
سەعدو

رەحيمی 1077 ...................................................................................................................

سەعدو

مەقروزی 1077 ...................................................................................................................

سەعدی ئەحمەدپور 1077 ..................................................................................................................
سەعدی حوس نی 1078 ....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

75

http://www.kurdipedia.org

سەعدی رەمەزانی 1078 ....................................................................................................................
سەعدی شەب ەندی 1079 .................................................................................................................
سەعدی عەباسی 1079 ....................................................................................................................
سەعدی گچکە 1079 ..........................................................................................................................
سەعدی مەحمودی 1081 ..................................................................................................................
سەعدە حەمە سەعيد 1082 ..............................................................................................................
سەعدەدﯾن ش خ ئەحمەدی 1082 .....................................................................................................
سەعيد ئاقاﯾی 1082 ...........................................................................................................................
سەعيد ئيبراھيمی 1083 ....................................................................................................................
سەعيد ئەرزانی 1083 .........................................................................................................................
سەعيد ئەلواری 1083 .........................................................................................................................
سەعيد بادنوروزی 1084 ......................................................................................................................
سەعيد جزراوی 1084 .........................................................................................................................
سەعيد حوس نی 1085 ......................................................................................................................
سەعيد حەمەی ئام

1085 ...............................................................................................................

سەعيد رۆستەم زادە1085 .................................................................................................................
سەعيد رۆستەمی 1086 ....................................................................................................................
سەعيد رەحمانی 1086 ......................................................................................................................
سەعيد رەحمانی 1087 ................................................................................................................... 2
سەعيد سا حی 1087 ........................................................................................................................
سەعيد سﯚفی حەسار 1087 .............................................................................................................
سەعيد سەراﯾی 1088 .......................................................................................................................
سەعيد سەليمی 1088 ......................................................................................................................
سەعيد شکەنجە1089 .......................................................................................................................
سەعيد شەرﯾفی 1089 ......................................................................................................................
سەعيد عومەرپورﯾان 1089 ..................................................................................................................
سەعيد عەزﯾزی 1090 .........................................................................................................................
سەعيد عەليزادە 1090 .......................................................................................................................
سەعيد غو می 1091 ........................................................................................................................
سەعيد فاميانی 1091 ..................................................................................................................... 2
سەعيد فەتاحی 1091 ........................................................................................................................
سەعيد فەتحو ھی 1092 ..................................................................................................................
سەعيد فەﯾزی 1092 ...........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

76

http://www.kurdipedia.org

سەعيد فەﯾزی 1093 ....................................................................................................................... 2
سەعيد فەﯾزی 1093 ....................................................................................................................... 3
سەعيد قادرزادە 1093 .........................................................................................................................
سەعيد گوالبی 1094 ..........................................................................................................................
سەعيد گو لی 1094 ...........................................................................................................................
سەعيد مازوچی 1095 ........................................................................................................................
سەعيد محەمەدزادە 1095 ..................................................................................................................
سەعيد مرادخانی 1095 ......................................................................................................................
سەعيد مرادی 1096 ...........................................................................................................................
سەعيد مرادی 1096 ........................................................................................................................ 2
سەعيد موسەوی فەر 1097 ...............................................................................................................
سەعيد موعينی 1097 ........................................................................................................................
سەعيد مەھدی 1099 ........................................................................................................................
سەعيد ندﯾمی 1099 ..........................................................................................................................
سەعيد نەدﯾمی 1100 ........................................................................................................................
سەعيد کاکەخانی 1100 .....................................................................................................................
سەعيدە خاليدی  -لەﯾال 1101 ............................................................................................................
سەفا سدﯾق 1101 .............................................................................................................................
سەفەر باقری1102 .............................................................................................................................
سەفەر منبەری1102 ..........................................................................................................................
سەالم ئەحمەد سابير 1102 ...............................................................................................................
سەالم بەدری 1103 ............................................................................................................................
سەالم مەجيدخواە 1103 ....................................................................................................................
سەالمی مەال سابير 1103 .................................................................................................................
سەالمەت مەنتەش  1998 / 10 /22زﯾندانی ميدﯾات 1104 ................................................................
سەلمان زاخﯚﯾی 1104 ........................................................................................................................
سەليم ئەشرەفی 1104 .................................................................................................................. 2
سەليم ئەفشارفەر 1105 ....................................................................................................................
سەليم بەھرامی 1105 .......................................................................................................................
سەليم جﯚخﯚر 1105 ...........................................................................................................................
سەليم حەقيقی 1106 ........................................................................................................................
سەليم رۆستەمی 1106 .....................................................................................................................
سەليم رەنجبەر 1107 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

77

http://www.kurdipedia.org

سەليم سەليمی1107 .......................................................................................................................
سەليم عەباسی 1107 .......................................................................................................................
سەليم قادری 1108 ............................................................................................................................
سەليم محەمەدپور 1108 ....................................................................................................................
سەليم محەمەدی 1109 .....................................................................................................................
سەليم محەمەدﯾان1109 ....................................................................................................................
سەليم مەالئەحمەدی 1109 ...............................................................................................................
سەليم کاوﯾان 1110 ............................................................................................................................
سەمين مرادی1110 ...........................................................................................................................
سەمەد ئﯚکتای  1998 / 10 /24زﯾندانی کﯚنيا 1111 ..........................................................................
سەمەد چير 1111 ...............................................................................................................................
سەمەد حەقی 1111 ..........................................................................................................................
سەمەد شوجاعی 1112 .....................................................................................................................
سەمەر حەسەن زادە 1112 ................................................................................................................
سەنعان حەکيمی 1112 .....................................................................................................................
سە ح ئامانی1113 ............................................................................................................................
سە ح ئەحمەدی 1113 ......................................................................................................................
سە ح ئەحمەدی 1114 ................................................................................................................... 2
سە ح بيگزادە  -سە ح ب کەس 1114 ...............................................................................................
سە ح پەدﯾدار 1114 ...........................................................................................................................
سە ح جەوھەر 1115 .........................................................................................................................
سە ح خاکی 1115 ............................................................................................................................
سە ح رەحمانی 1116 .......................................................................................................................
سە ح رەزاﯾی 1116 ...........................................................................................................................
سە ح رەسو ی 1116 ........................................................................................................................
سە ح سولەﯾمانی 1117 ...................................................................................................................
سە ح سو تانی 1117 ........................................................................................................................
سە ح سياسی 1118 ........................................................................................................................
سە ح سەراﯾی 1118 ........................................................................................................................
سە ح شازدە  -سﯚران 1119 .............................................................................................................
سە ح شەرﯾفی 1119 .......................................................................................................................
سە ح عەباس عەلی ِرۆستەم  -سە ح عەباس زەمﯚ 1119 ............................................................
سە ح عەلی دوستی 1120 ..............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

78

http://www.kurdipedia.org

سە ح عەليار 1120 ............................................................................................................................
سە ح قادری1121 .............................................................................................................................
سە ح قەوامی1121 ..........................................................................................................................
سە ح الھوری 1122 ..........................................................................................................................
سە ح محەمەدی 1122 .....................................................................................................................
سە ح مرادی 1123 ............................................................................................................................
سە ح مسگەری1123 .......................................................................................................................
سە ح مەجيدفەر 1123 ......................................................................................................................
سە ح کاکەخانی 1124 ......................................................................................................................
سە ح کرباسی 1124 ........................................................................................................................
سە ح کرمانج 1125 ...........................................................................................................................
سە ح کەرﯾمی واحد 1125 ................................................................................................................
سە حی مرادی 1125 ........................................................................................................................
سە حی موھەندﯾس1126 ................................................................................................................
سە حەدﯾن حوسەﯾن ئيسماﯾل 1126 ...............................................................................................
سە تەنە رەشيدی 1127 ....................................................................................................................
سەﯾت باﯾرام  1998 / 11 / 18د رک باشووری رۆژئاوا 1128 ...............................................................
سەﯾد ئيبراھيم ئەحمەدی 1128 .........................................................................................................
سەﯾد ئيسماعيل تاھيری 1128 ..........................................................................................................
سەﯾد ئەبوبەکر حەﯾدەری 1129 ..........................................................................................................
سەﯾد ئەحمەد خا ﯚبازﯾانی 1129 ........................................................................................................
سەﯾد تەھا بەرزنجی 1129 .................................................................................................................
سەﯾد خەسرەوی 1130 ......................................................................................................................
سەﯾد رەحمان تاھيری 1130 ...............................................................................................................
سەﯾد رەحمان فيلخيز 1130 ................................................................................................................
سەﯾد سەليم سەﯾد نەبی 1131 ........................................................................................................
سەﯾد عيزەدﯾن حوس نی 1131 ..........................................................................................................
سەﯾد عەلی ئازەری 1132 ..................................................................................................................
سەﯾد فەتاح تاھيری 1132 ..................................................................................................................
سەﯾد قادر تاھيری 1133 .....................................................................................................................
سەﯾد محەمەد تاھيری 1133 ..............................................................................................................
سەﯾد محەمەد خزری 1133 ................................................................................................................
سەﯾد مەحمود سەﯾد مەحمودی 1134 ..............................................................................................

ﻻﭘەڕە

79

http://www.kurdipedia.org

سەﯾد مەحمود مەحمودی 1134 .........................................................................................................
سەﯾد کەرﯾم ئەروەندی 1134 ..............................................................................................................
سەﯾد کەرﯾم حوس نی 1135 ..............................................................................................................
سەﯾدئيبراھيم تاھيری 1135 ...............................................................................................................
سەﯾدئەنوەر عەلەوی 1135 .................................................................................................................
سەﯾدتەھا ئيسماعيلی 1136 .............................................................................................................
سەﯾدجەعفەر ئيبراھيمی1136 ..........................................................................................................
سەﯾدجەميل تەوەکولی 1137 .............................................................................................................
سەﯾدخاليد بو غاری 1137 ...................................................................................................................
سەﯾدرەحيم شەھابی 1137 ..............................................................................................................
سەﯾدسەالم عەزﯾزی 1138 ................................................................................................................
سەﯾدعەبدو

نيک جوﯾان 1138 .........................................................................................................

سەﯾدعەلی پادگانی1139 ..................................................................................................................
سەﯾدفەتاح نيزامی 1139 ....................................................................................................................
سەﯾدقادر عەلەوی 1139 ....................................................................................................................
سەﯾدقادر کەرﯾمی 1140 ....................................................................................................................
سەﯾدمحەمەد حەﯾدەری 1140 ...........................................................................................................
سەﯾدمحەمەد عەلەوی 1141 .............................................................................................................
سەﯾدمحەمەد مستەفاﯾی1141 .........................................................................................................
سەﯾدمستەفا ئەحمەدنەدار1142 .......................................................................................................
سەﯾدمستەفا حوس نی 1142 ............................................................................................................
سەﯾدمستەفا موئمن پور 1142 ...........................................................................................................
سەﯾدکاميل حەﯾدەری 1143 ...............................................................................................................
سەﯾدکاميل فيلخيز 1143 ....................................................................................................................
سەﯾدکەرﯾم مستەفئازادە 1144 ..........................................................................................................
سەﯾری ئيپەک  1998 / 10 /24زﯾندانی ساکارﯾا 1144 .......................................................................
سەﯾفو

چياﯾی 1144 ........................................................................................................................

سەﯾفو

شاوەﯾسی 1145 ................................................................................................................

سەﯾفو

محەمەدﯾان 1145 ................................................................................................................

سەﯾفو

منبەری 1145 ......................................................................................................................

سەﯾفو

نەعلبەندی 1146 ................................................................................................................

سەﯾفو

ﯾوسفی 1146 .....................................................................................................................

سەﯾفی قازی 1147 ............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

80

http://www.kurdipedia.org

سەﯾيد جەالل حوس نی 1147 ............................................................................................................
سەﯾيد موحسين حوس نی 1148 .......................................................................................................
شاباز سەناﯾی 1148 ...........................................................................................................................
شاپور شەرﯾعەتی 1148 ......................................................................................................................
شاپور فەﯾروزی 1149 ..........................................................................................................................
شادی کەرﯾمی1149 ..........................................................................................................................
شاروخ مرادی1150 .............................................................................................................................
شامراد وەلەدب گی 1150 ....................................................................................................................
شاناز قوربانی  -بەھار 1151 ...............................................................................................................
شاھﯚ عەباسی 1151 .........................................................................................................................
شاھين حوس ن عاکيف  1999 / 3 / 10دھﯚک چاالکی فيدائی 1151 ...............................................
شاھين عومەر 1152 ...........................................................................................................................
شاکر شاھمرادی 1152 ......................................................................................................................
شاکر فەتاح 1152 ................................................................................................................................
شاەزنان باجالنی 1153 .......................................................................................................................
شوان محەمەد ئيبراھيم 1154 ............................................................................................................
شوجاع ئەمينی 1154 .........................................................................................................................
شوکر فەتاحی 1154 ...........................................................................................................................
شوکرو

ئە وەﯾسی 1155 ..............................................................................................................

شوکرو

سەعيدی 1155 ...................................................................................................................

شوکرو

سەمەدی 1156 ..................................................................................................................

شوکرو

قوربانی 1156 ......................................................................................................................

شوکرو

محەمەدی1156 ..................................................................................................................

شوکرو

مەولودی 1157 ....................................................................................................................

شوکری نادری 1157 ...........................................................................................................................
شوکرﯾيە رەسوڵ ئەحمەد 1158 ..........................................................................................................
شيخ حس ن شيخ کاکە حەمەی ھەزارکانی 1158 ............................................................................
شيرﯾن ئاکبو وت ناسراو بە )پەری( ،لەداﯾکبووی  1973ئەلعەزﯾز ــ کاراکﯚچان ،بەشدارﯾکردن 1993
ئەدەنە ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1994بﯚتان 1158 .............................................................
ش خ سەعيدی پيران 1159 .................................................................................................................
ش خ محەمەد ب باسی 1161 ..............................................................................................................
ش خ محەمەد محەمەدی 1162 ..........................................................................................................
ش خ مەعروف بەرزنجی1162 .............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

81

http://www.kurdipedia.org

ش خ کەرﯾم ق گەﯾی 1163 .................................................................................................................
ش خە دشميری 1164 ........................................................................................................................
ش خە مستەفاپور 1164 ......................................................................................................................
ش رزاد حس ن 1164 ...........................................................................................................................
ش رزاد خﯚشناو 1165 ..........................................................................................................................
ش رکﯚ عەزﯾز ميرزا 1165 .....................................................................................................................
ش رکﯚ مەعارﯾفی 1165 ......................................................................................................................
شەرﯾف ئەبوبەکری 1166 ....................................................................................................................
شەرﯾف ئەبوبەکری 1166 ................................................................................................................. 2
شەرﯾف ئەرتەنگ1167 ........................................................................................................................
شەرﯾف ئەسکەندەری 1167 ...............................................................................................................
شەرﯾف ئەمينی1167 .........................................................................................................................
شەرﯾف بەھرامی 1168 ......................................................................................................................
شەرﯾف پورمحەمەدی 1168 ................................................................................................................
شەرﯾف سەفاﯾی 1169 .......................................................................................................................
شەرﯾف ش خی 1169 .........................................................................................................................
شەرﯾف عومەری 1169 .......................................................................................................................
شەرﯾف غو می 1170 ........................................................................................................................
شەرﯾف قارەمانی 1170 ......................................................................................................................
شەرﯾف مازوچی 1171 ........................................................................................................................
شەرﯾف مستەفئازادە 1171 ................................................................................................................
شەرﯾف مينەخەﯾات 1171 ...................................................................................................................
شەرﯾف مەعەلمی 1172 ....................................................................................................................
شەرﯾف مەولود 1172 ..........................................................................................................................
شەرﯾف کاکەخانی 1172 .....................................................................................................................
شەفيع حاجی ئەحمەدی 1173 ..........................................................................................................
شەفيع حيسامی 1173 ......................................................................................................................
شەفيق زاھير 1174 ............................................................................................................................
شەفيق شوانی 1174 .........................................................................................................................
شەمسو

رۆستەمی 1174 ..............................................................................................................

شەمسو

موزەفەری 1175 ...............................................................................................................

شەمسی فاتحی 1176 ......................................................................................................................
شەمسەدﯾن راوەندی 1176 ................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

82

http://www.kurdipedia.org

شەمسەدﯾن رەوەندی 1177 ...............................................................................................................
شەمسەدﯾن زەمانی 1177 .................................................................................................................
شەھاب ئەردە ن 1178 ......................................................................................................................
شەھاب چراغی 1178 ........................................................................................................................
شەھاب سازواری 1178 ......................................................................................................................
شەھاب سەميمی 1179 ....................................................................................................................
شەھاب سەﯾادی 1179 ......................................................................................................................
شەھاب موت ەق 1180 ........................................................................................................................
شەھاب مەحمودی 1180 ...................................................................................................................
شەھاب نوری سا ح  -خا ە شيھاب 1181 .........................................................................................
شەھباز ئيسماعيلی 1181 .................................................................................................................
شەھرام ئەحمەدی 1182 ...................................................................................................................
شەھرام باقری 1182 ..........................................................................................................................
شەھرام زەندکەرﯾمی1183 ................................................................................................................
شەھرام منبەری 1183 .......................................................................................................................
شەھرﯾار ئەسعەدی موقەدەم 1183 ...................................................................................................
شەھرﯾار حەﯾدەری 1184 ....................................................................................................................
شەھرﯾار سا ح موفتی 1184 ..............................................................................................................
شەھرﯾار شەرﯾعەتی 1184 .................................................................................................................
شەھال ئەحمەد سابير 1185 ..............................................................................................................
شەھال ک وقوچی 1185 .....................................................................................................................
شەھال کەعبی1186 ..........................................................................................................................
شەھين مەوالنی پوور 1186 ...............................................................................................................
شەھين کەرﯾمی واحد 1186 ..............................................................................................................
شەونم حاجی فەق

1187 ................................................................................................................

شەوکەت فەﯾزە 1187 .........................................................................................................................
شەڕﭬان سا ح موسليم1187 .............................................................................................................
عائيشە قادر ﯾونس  -ئاﯾشە گوڵ1187 ...............................................................................................
عابدﯾن بلەسور 1188 ..........................................................................................................................
عابيد خاليد 1188 ................................................................................................................................
عادل داﯾان  -ئەنوەر 1189 ....................................................................................................................
عادل سەليم 1189 ..............................................................................................................................
عادل شوانی 1189 .............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

83

http://www.kurdipedia.org

عادل عەبدو ھی 1190 .....................................................................................................................
عادل عەلی زادە 1190 ........................................................................................................................
عارف ئيبراھيمی 1191 ........................................................................................................................
عارف ئيسماعيلی 1191 .....................................................................................................................
عارف ئيمانی1191 ..............................................................................................................................
عارف ئەحمەدی 1192 .........................................................................................................................
عارف بەھرامی 1192 ..........................................................................................................................
عارف خوسرەوی 1193 ........................................................................................................................
عارف رەحيمی 1193 ...........................................................................................................................
عارف شەرﯾعەتی 1193 .......................................................................................................................
عارف عەباسی 1194 ..........................................................................................................................
عارف عەليزادە 1194 ...........................................................................................................................
عارف ميرزاپور 1195 .............................................................................................................................
عارف مەجيدی 1195 ....................................................................................................................... 2
عارف کاکەخانی1195 .........................................................................................................................
عارف کەسراﯾی 1196 .........................................................................................................................
عاﯾشە سا ح زادە ئەقدەم 1196 .........................................................................................................
عاﯾشە قادری 1197 ............................................................................................................................
عرفان ميرۆزادە 1197 ...........................................................................................................................
عوسمان ئوستاد ئيبراھيمی 1197 .....................................................................................................
عوسمان ئيبراھيم زادە 1198 ..............................................................................................................
عوسمان ئيبراھيمی 1198 ..................................................................................................................
عوسمان ئەحمەد پوور 1199 ...............................................................................................................
عوسمان ئەحمەدزادە 1199 ................................................................................................................
عوسمان ئەحمەدی 1199 ...................................................................................................................
عوسمان ئەحمەدی 1200 ............................................................................................................... 2
عوسمان ئەحمەدی 1200 ............................................................................................................... 3
عوسمان ئەمانی 1201 .......................................................................................................................
عوسمان ئەمجەدی 1201 ...................................................................................................................
عوسمان ئەمينيان  -عوسمان کەسنەزانی1201 ...............................................................................
عوسمان پيرۆتی ،مامە 1202 ...........................................................................................................
عوسمان تورگوڵ ناسراو بە )ئاس ن( ،لەداﯾکبووی  1973س رت ــ دھ  ،بەشدارﯾکردن 1992
گارسا ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1997قەندﯾل ــ حاجی ئﯚمەران 1202 ..............................

ﻻﭘەڕە

84

http://www.kurdipedia.org

عوسمان تينيت  1998 / 11 / 18زﯾندانی مە تيە 1203 .....................................................................
عوسمان جﯚخﯚری 1203 .....................................................................................................................
عوسمان جەنگی 1203 .......................................................................................................................
عوسمان جە دﯾانی 1204 ...................................................................................................................
عوسمان چيانە 1204 ..........................................................................................................................
عوسمان حوس نی  -سەﯾد عوسمان حوس نی 1205 .......................................................................
عوسمان حيسامی 1205 ...................................................................................................................
عوسمان حەسەنزادە 1205 ...............................................................................................................
عوسمان حەکيمی 1206 ....................................................................................................................
عوسمان خاکی 1206 .........................................................................................................................
عوسمان خورشيدی 1207 ..................................................................................................................
عوسمان دادخواە 1207 .......................................................................................................................
عوسمان دەرو شی 1207 ...................................................................................................................
عوسمان روﯾان 1208 ...........................................................................................................................
عوسمان ر واسی 1208 ......................................................................................................................
عوسمان رەحمانی  -عوسمان پەناوەندی 1209 .................................................................................
عوسمان رەحمانی 1209 ................................................................................................................. 2
عوسمان رەحيمی 1210 .....................................................................................................................
عوسمان رەسو پور 1210 ....................................................................................................................
عوسمان رەسو ی 1210 .....................................................................................................................
عوسمان سو تانپور 1211 ....................................................................................................................
عوسمان سەعيد والی بەگ 1211 .....................................................................................................
عوسمان سەمەدی 1211 ...................................................................................................................
عوسمان شاداب 1212 ........................................................................................................................
عوسمان شارع 1212 ..........................................................................................................................
عوسمان شوانە ئيبراھيم زادە 1213 ...................................................................................................
عوسمان شوکرو ئازادە 1213 ..............................................................................................................
عوسمان شەرﯾفی 1214 ....................................................................................................................
عوسمان شەرﯾفی 1214 ................................................................................................................. 2
عوسمان شەرﯾفی ئازەر 1214 ............................................................................................................
عوسمان شەفيعی 1215 ....................................................................................................................
عوسمان عوز ری 1215 .......................................................................................................................
عوسمان عيفەتی 1218 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

85

http://www.kurdipedia.org

عوسمان عەباسی 1218 ....................................................................................................................
عوسمان عەبدو ھی 1218 ...............................................................................................................
عوسمان عەزﯾزی1219 .......................................................................................................................
عوسمان عەزﯾزی 1219 ................................................................................................................... 2
عوسمان عەلی ئەحمەد 1220 ...........................................................................................................
عوسمان عەلی پور1220 ....................................................................................................................
عوسمان عەلی پوور 1220 ..................................................................................................................
عوسمان عەلی زادە 1221 ..................................................................................................................
عوسمان عەلی کەرﯾم 1221 ..............................................................................................................
عوسمان غەفاری1221 .......................................................................................................................
عوسمان فەتاحی 1222 ......................................................................................................................
عوسمان فەتحو پور1222 ...................................................................................................................
عوسمان قﯚرخچی 1223 .....................................................................................................................
عوسمان گو باخی ،گو شەن 1223 ....................................................................................................
عوسمان محەمەدزادە 1223 ...............................................................................................................
عوسمان محەمەدی 1224 ..................................................................................................................
عوسمان محەمەدی 1224 ............................................................................................................... 2
عوسمان محەمەدی 1225 ............................................................................................................... 3
عوسمان مسافری 1225 .....................................................................................................................
عوسمان مستەفاﯾی 1225 .................................................................................................................
عوسمان مستەفاﯾی 1226 ..............................................................................................................2
عوسمان مەس ەحەت 1226 ...............................................................................................................
عوسمان مەعروفی 1227 ...................................................................................................................
عوسمان مەولودی 1227 .....................................................................................................................
عوسمان مەولودی 1227 ................................................................................................................. 2
عوسمان نەجاری 1228 .......................................................................................................................
عوسمان ھﯚرموزی 1228 ....................................................................................................................
عوسمان وەتەنخواە1229 ....................................................................................................................
عوسمان وەھابی 1229 ......................................................................................................................
عوسمان وەﯾسە 1230 ........................................................................................................................
عوسمان کەرﯾمی 1230 ......................................................................................................................
عوسمان کەمالی 1230 ......................................................................................................................
عوسمان ﯾەزدانپەنا 1231 ....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

86

http://www.kurdipedia.org

عومەر ئيبراھيمی 1231 ......................................................................................................................
عومەر ئيسالمی 1232 ........................................................................................................................
عومەر ئەحمەد دەرو ش 1232 ............................................................................................................
عومەر ئەحمەدی 1233 .......................................................................................................................
عومەر ئەحمەدی 1233 .................................................................................................................... 2
عومەر ئەحمەدی سرخ 1233 ..............................................................................................................
عومەر ئەحمەدﯾانزادە 1234 .................................................................................................................
عومەر ئەمينی 1234 ...........................................................................................................................
عومەر بواسی1235 ............................................................................................................................
عومەر پسندری 1235 .........................................................................................................................
عومەر پيرۆتی 1235 ............................................................................................................................
عومەر پيرۆتی 1236 ......................................................................................................................... 2
عومەر پەرﯾش 1236 ............................................................................................................................
عومەر تاھا عومەر ئەرەدنی 1237 .......................................................................................................
عومەر حەسەنپور 1237 ......................................................................................................................
عومەر حەوتەوانە 1238 .......................................................................................................................
عومەر حەﯾاکی 1238 ..........................................................................................................................
عومەر حەﯾدەری 1238 ........................................................................................................................
عومەر خاليدزادە 1239 .........................................................................................................................
عومەر خزری 1239 ..............................................................................................................................
عومەر خزری پور 1239 ........................................................................................................................
عومەر داودی 1240 .............................................................................................................................
عومەر د جوو 1240 ..............................................................................................................................
عومەر د ھستانی 1241 ......................................................................................................................
عومەر رۆستەمی1241 .......................................................................................................................
عومەر رﯾحان 1241 ..............................................................................................................................
عومەر رەحمانپور 1242 ........................................................................................................................
عومەر رەحمانی 1242 .........................................................................................................................
عومەر رەحمانی 1243 ..................................................................................................................... 2
عومەر رەحيم پور 1243 ........................................................................................................................
عومەر رەحيمی1243 ..........................................................................................................................
عومەر رەحيمی 1244 ...................................................................................................................... 2
عومەر رەشيدی 1244 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

87

http://www.kurdipedia.org

عومەر رەمەزانی 1245 ........................................................................................................................
عومەر سامی 1245 ............................................................................................................................
عومەر سا ح مەنسور 1245 ................................................................................................................
عومەر سو تانی 1246 .........................................................................................................................
عومەر سﯚفی زادە1246 .....................................................................................................................
عومەر سەبزە 1247 ............................................................................................................................
عومەر سەليمی 1247 ........................................................................................................................
عومەر سەليمی 1247 ..................................................................................................................... 2
عومەر شەرﯾف پور 1248 .....................................................................................................................
عومەر شەرﯾفيان 1248 .......................................................................................................................
عومەر شەن  1998 / 11 / 15زﯾندانی عومرانی 1249 .......................................................................
عومەر عناﯾەتی 1249 ..........................................................................................................................
عومەر عەباسی 1249 ........................................................................................................................
عومەر عەبدو پور 1250 .....................................................................................................................
عومەر عەلی فەرمەحی 1250 ............................................................................................................
عومەر فارس 1250 ..............................................................................................................................
عومەر فيشەک 1251 ..........................................................................................................................
عومەر فەرخەﯾی 1251 ........................................................................................................................
عومەر فەق

ئيبراھيمی 1252 ...........................................................................................................

عومەر قادری 1252 ..............................................................................................................................
عومەر قادری 1252 .......................................................................................................................... 2
عومەر قادری 1253 .......................................................................................................................... 3
عومەر قادری 1253 .......................................................................................................................... 4
عومەر قارەمانی 1254 .........................................................................................................................
عومەر قەمتەری 1254 .........................................................................................................................
عومەر قەﯾتەران1254 ..........................................................................................................................
عومەر قەﯾتەران 1255 ...................................................................................................................... 2
عومەر مامل

1255 .............................................................................................................................

عومەر محەمەدپور  -عومەر خاتونباخی1256 ......................................................................................
عومەر محەمەدپور 1256 .................................................................................................................. 2
عومەر محەمەدزادە 1256 ....................................................................................................................
عومەر محەمەدی1257 .......................................................................................................................
عومەر محەمەدی 1257 ................................................................................................................... 2

ﻻﭘەڕە

88

http://www.kurdipedia.org

عومەر محەمەدی 1258 ................................................................................................................... 2
عومەر محەمەدی 1258 ................................................................................................................... 3
عومەر مرادی 1258 .............................................................................................................................
عومەر موئەﯾدی 1259 .........................................................................................................................
عومەر ميرخزری 1259 .........................................................................................................................
عومەر مەندان 1260 ............................................................................................................................
عومەر مەنگوڕ1260 .............................................................................................................................
عومەر مەولودی 1260 .........................................................................................................................
عومەر مەولودی 1261 ...................................................................................................................... 2
عومەر نەسرو ھی1261 ....................................................................................................................
عومەر وسوقی 1262 ..........................................................................................................................
عومەر کوردە 1262 ..............................................................................................................................
عومەر کﯚ ەسەﯾی 1262 .....................................................................................................................
عومەر کەرﯾمی 1263 ..........................................................................................................................
عومەری حەالو 1263 ...........................................................................................................................
عومەری خاوەر 1264 ...........................................................................................................................
عومەری قادری 1264 ..........................................................................................................................
عيرفان فەتاح 1264 ..............................................................................................................................
عيزەت ئەحمەدی1265 .......................................................................................................................
عيزەت پەﯾرەوان 1265 .........................................................................................................................
عيزەت حەسەنپور 1265 ......................................................................................................................
عيزەت مەحمودزادە 1266 ...................................................................................................................
عيزەت نورمحەمەدی1266 ..................................................................................................................
عيزەدﯾن 1267 .....................................................................................................................................
عيسا ئيبراھيمپور 1267 ......................................................................................................................
عيسا مستەفئازادە 1267 ....................................................................................................................
عيسا مەجيد1268 ..............................................................................................................................
عيسمەت ئاکای  1998 / 11 / 14زﯾندانی ئادﯾەمان 1268 .................................................................
عيسمەت ئينانج  1998 / 10 /22زﯾندانی ﯾﯚزگات 1268 .....................................................................
عيسمەت ئەفەندی 1269 ...................................................................................................................
عيمادئەدﯾن ناسری 1269 ...................................................................................................................
عەباس ئيبراھيمی 1269 ....................................................................................................................
عەباس ئەحمەدی 1270 .....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

89

http://www.kurdipedia.org

عەباس ئەردە ن 1270 ........................................................................................................................
عەباس ئەکرەمی1271 .......................................................................................................................
عەباس بەدری 1271 ........................................................................................................................ 2
عەباس بەسيرەت 1271 ......................................................................................................................
عەباس بەھرامی 1272 .......................................................................................................................
عەباس بەھەشتی 1272 ....................................................................................................................
عەباس بەھەشتی 1273 ................................................................................................................ 2
عەباس پاکزاد 1273 .............................................................................................................................
عەباس پەروﯾزی 1273 .........................................................................................................................
عەباس تمبری 1274 ...........................................................................................................................
عەباس تکمەچی 1274 .......................................................................................................................
عەباس چرﯾک شەرﯾفی 1275 ............................................................................................................
عەباس حاجی پور 1275 .....................................................................................................................
عەباس حوس نپوور 1276 ....................................................................................................................
عەباس حەسەن زادە 1276 ................................................................................................................
عەباس زەرزا 1276 ..............................................................................................................................
عەباس ساعدی 1277 ........................................................................................................................
عەباس سەرتکاﯾا  1998 / 11 / 14زﯾندانی عومرانی 1277 ................................................................
عەباس شنﯚﯾی 1277 .........................................................................................................................
عەباس شوکری 1278 .........................................................................................................................
عەباس شەرﯾعەتی 1278 ...................................................................................................................
عەباس شەرﯾفی 1278 .......................................................................................................................
عەباس علمی 1279 ...........................................................................................................................
عەباس عەدنان فەﯾزو 1279 ..............................................................................................................
عەباس عەرەبی 1279 ........................................................................................................................
عەباس عەزﯾزمرادی1280 ...................................................................................................................
عەباس عەلی زادە 1280 ....................................................................................................................
عەباس ﯾوسفی 1281 .........................................................................................................................
عەبباس جەنگدووست 1281 ...............................................................................................................
عەبدول سەمەد حە مە مەحمود1281 ...............................................................................................
عەبدول فەتاحی 1282 ........................................................................................................................
عەبدولجەبار ئەحمەد سابير1282 .......................................................................................................
عەبدولحەسەن منبەری1282 .............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

90

http://www.kurdipedia.org

عەبدولحەميد ميرزاﯾی 1283 ...............................................................................................................
عەبدولحەکيم رەزاﯾی1283 .................................................................................................................
عەبدولخالەق کيانی 1283 ..................................................................................................................
عەبدولرەحمان ئيسالمی 1284 ..........................................................................................................
عەبدولرەحمان باباخانی1284 .............................................................................................................
عەبدولرەحمان حەﯾدەری 1285 ...........................................................................................................
عەبدولرەحمان خەليلی 1285 .......................................................................................................... 2
عەبدولرەحمان رەزاﯾی 1285 ...............................................................................................................
عەبدولرەحمان قادری 1286 ................................................................................................................
عەبدولرەحمان قادری 1286 ............................................................................................................. 2
عەبدولرەحمان مەقروزی 1287 ............................................................................................................
عەبدولرەحمان ﯾەزدانپور 1287 .............................................................................................................
عەبدولرەحيم جەواھيری 1287 ...........................................................................................................
عەبدولسەالم زاھيدی 1288 ...............................................................................................................
عەبدولعەزﯾز محەمەدی 1288 .............................................................................................................
عەبدولقادر ئەحمەد کﯚکﯚﯾی 1289 ......................................................................................................
عەبدولقادر محەمەد  -قالە ش ت 1289 ..............................................................................................
عەبدولقادر محەمەد ھەمزە 1289 .......................................................................................................
عەبدولقادر مەحمودی 1290 ...............................................................................................................
عەبدولمناف بدلگوجار 1290 ...............................................................................................................
عەبدولمەجيد ميرزاﯾی 1290 ...............................................................................................................
عەبدولواحيد ئەحمەدی 1291 .............................................................................................................
عەبدولوەھاب برواﯾی 1291 .................................................................................................................
عەبدولوەھاب رواﯾی1292 ...................................................................................................................
عەبدولوەھاب رەزاﯾی 1292 .................................................................................................................
عەبدولوەھاب موبارەکشاھی 1292 ....................................................................................................
عەبدول ەحمان ئافشار  -رەشﯚ 1293 ..................................................................................................
عەبدول ەحمان ئەرباش ناسراو بە )ﭬەگەڕخوﯾن( ،لەداﯾکبووی  1973ئ ليح ــ گەرجوش،
بەشدارﯾکردن  1992ئەدەنە ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1993گەﭬەر1293 ......................... .
عەبدول ەحمان عەلی تەوف ق  -بابان 1293 ........................................................................................
عەبدول ەحيم رەشيد ئەمين 1294 ......................................................................................................
عەبدولکەرﯾم ئەحمەدی 1294 ......................................................................................................... 2
عەبدولکەرﯾم حدادی 1294 ..................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

91

http://www.kurdipedia.org

عەبدولکەرﯾم شەرﯾفی 1295 ..............................................................................................................
عەبدولکەرﯾم مرادی 1295 ...................................................................................................................
عەبدولکەرﯾم مەحمودی 1295 ............................................................................................................
عەبدولکەرﯾم کەرﯾمی1296 ................................................................................................................
عەبدوو ال بەرزگەر 1296 ......................................................................................................................
عەبدوو

قادری 1297 ........................................................................................................................

عەبدو رەحمان حەسەنپور 1297 .........................................................................................................
عەبدو

ئوستادی 1297 .....................................................................................................................

عەبدو

ئيبراھيم زادە 1298 ...............................................................................................................

عەبدو

ئيبراھيم زادە 1298 ........................................................................................................... 2

عەبدو

ئيبراھيمی1298 ...................................................................................................................

عەبدو

ئيبراھيمی 1299 ............................................................................................................... 2

عەبدو

ئيبراھيمی 1299 ............................................................................................................... 3

عەبدو

ئەحمەد پوور 1300 ................................................................................................................

عەبدو

ئەحمەد دووژن 1300 ............................................................................................................

عەبدو

ئەحمەدی1300 ....................................................................................................................

عەبدو

ئەحمەدی 1301 ................................................................................................................ 2

عەبدو

ئەحمەدی 1301 ................................................................................................................ 3

عەبدو

ئەحمەدی 1302 ................................................................................................................ 4

عەبدو

ئەرجومەندی 1302 ...............................................................................................................

عەبدو

ئەفشين 1302 ......................................................................................................................

عەبدو

ئەلياسی 1303 .....................................................................................................................

عەبدو

ئەميری 1303 ........................................................................................................................

عەبدو

ئەمين زادە 1304 ..................................................................................................................

عەبدو

ئەمينی 1304 .......................................................................................................................

عەبدو

ئە ﯾاری 1305 .....................................................................................................................

عەبدو

بابەکری 1305 .......................................................................................................................

عەبدو

بابەکری 1305 ................................................................................................................... 2

عەبدو

بادنوروزی1306 .....................................................................................................................

عەبدو

بارزانی 1306 ........................................................................................................................

عەبدو

باوەﯾسی 1307 ....................................................................................................................

عەبدو

باﯾەزﯾدی 1307 ......................................................................................................................

عەبدو

بيخانی 1307 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

92

http://www.kurdipedia.org

عەبدو

بيژەنفەر 1308 .......................................................................................................................

عەبدو

بەرزگەر 1308 ........................................................................................................................

عەبدو

بەروﯾی 1309 ........................................................................................................................

عەبدو

بەنگينی 1309 ......................................................................................................................

عەبدو

بەھرامی 1309 .....................................................................................................................

عەبدو

بەھمەنی 1310 ....................................................................................................................

عەبدو

پائيزە 1310 ...........................................................................................................................

عەبدو

پاکدل 1311 ...........................................................................................................................

عەبدو

پيرۆت زادە 1311 ...................................................................................................................

عەبدو

تەبەرزە 1312 ........................................................................................................................

عەبدو

تەحرﯾرﯾان 1312 ....................................................................................................................

عەبدو

تەشقە ە1312 .....................................................................................................................

عەبدو

جەوادی 1313 .......................................................................................................................

عەبدو

چراغ وارە 1313 .....................................................................................................................

عەبدو

حاجی ئەحمەدی 1313 ........................................................................................................

عەبدو

حاجی عەبدو ھی 1314 ....................................................................................................

عەبدو

حوس ن پەری1314 ..............................................................................................................

عەبدو

حەسەن زادە 1315 ..............................................................................................................

عەبدو

حەسەن زادە 1315 ........................................................................................................... 2

عەبدو

حەسەن زادە 1315 ........................................................................................................... 3

عەبدو

حەسەن نژاد 1316 ...............................................................................................................

عەبدو

حەسەنپور 1316 ...................................................................................................................

عەبدو

حەسەنزادە 1317 ................................................................................................................

عەبدو

حەوتەوانە1317 ....................................................................................................................

عەبدو

خاتری1317 ..........................................................................................................................

عەبدو

خادم با ەخچی 1318 ...........................................................................................................

عەبدو

خاليدی 1318 ........................................................................................................................

عەبدو

خاکی 1319 ..........................................................................................................................

عەبدو

خزری 1319 ..........................................................................................................................

عەبدو

خزری 1319 ....................................................................................................................... 2

عەبدو

خزری 1320 ....................................................................................................................... 3

عەبدو

خەسرەوی 1320 ..................................................................................................................

عەبدو

دەرو شی 1320 ...................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

93

http://www.kurdipedia.org

عەبدو

روشەنفکر 1321 ...................................................................................................................

عەبدو

رۆستەمی 1321 ...................................................................................................................

عەبدو

رﯾزە1322 ..............................................................................................................................

عەبدو

رەحمەتی 1322 ....................................................................................................................

عەبدو

رەحيمی 1322 ......................................................................................................................

عەبدو

رەحيمی 1323 .................................................................................................................. 2

عەبدو

رەزاﯾی 1323 ..................................................................................................................... 2

عەبدو

رەسو زادە 1324 ...................................................................................................................

عەبدو

رەسو زادە 1324 ................................................................................................................ 2

عەبدو

رەسو ی1324 ......................................................................................................................

عەبدو

رەمەزانی 1325 ....................................................................................................................

عەبدو

زارعی 1325 .........................................................................................................................

عەبدو

زەبيعی 1326 ........................................................................................................................

عەبدو

زەردەکەمەر 1326 .................................................................................................................

عەبدو

زەکی  -عەو ی مەال عوسمانی  -مامﯚستا قەندﯾل 1326 ..................................................

عەبدو

سابير 1328 ..........................................................................................................................

عەبدو

سا ح موقەدەم1328 ............................................................................................................

عەبدو

سا حی 1329 .......................................................................................................................

عەبدو

سولەﯾمان زادە 1329 ............................................................................................................

عەبدو

سولەﯾمانزادە 1329 ..............................................................................................................

عەبدو

سولەﯾمانی 1330 .................................................................................................................

عەبدو

سﯚفی براﯾمی 1330 ............................................................................................................

عەبدو

سەحرئەنوەرد1330 ..............................................................................................................

عەبدو

سەدﯾقی 1331 ....................................................................................................................

عەبدو

سەعادەت 1331 ...................................................................................................................

عەبدو

سەليمی 1332 ....................................................................................................................

عەبدو

سەنگەری 1332 ...................................................................................................................

عەبدو

سەنگەری 1332 ................................................................................................................2

عەبدو

سەﯾفزادە 1333 ....................................................................................................................

عەبدو

شامی1333 .........................................................................................................................

عەبدو

ش خی 1334 ........................................................................................................................

عەبدو

شەرﯾفی 1334 .....................................................................................................................

عەبدو

عارفی 1334 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

94

http://www.kurdipedia.org

عەبدو

عەباسی 1335 .....................................................................................................................

عەبدو

عەبدو ئازادە 1335 ...............................................................................................................

عەبدو

عەبدو پور 1336 ..................................................................................................................

عەبدو

عەبدو ھی 1336 ...............................................................................................................

عەبدو

عەبدی 1336 ........................................................................................................................

عەبدو

عەبدی 1337 ..................................................................................................................... 2

عەبدو

عەبدی 1337 ..................................................................................................................... 3

عەبدو

عەسکەری 1338 ..................................................................................................................

عەبدو

عەليزادە 1338 ......................................................................................................................

عەبدو

فەتحی 1338 ........................................................................................................................

عەبدو

فەرخەپور 1339 .....................................................................................................................

عەبدو

فەردی 1339 .........................................................................................................................

عەبدو

فەرەجی 1340 ......................................................................................................................

عەبدو

فەق

زﯾندەشت 1340 .........................................................................................................

عەبدو

فەﯾازی 1340 ........................................................................................................................

عەبدو

فەﯾزی 1341 .........................................................................................................................

عەبدو

قادری 1341 ..........................................................................................................................

عەبدو

قادری 1342 ....................................................................................................................... 2

عەبدو

قادری ئازەر 1342 ..................................................................................................................

عەبدو

گلولە 1342 ...........................................................................................................................

عەبدو

الچينی 1343 ........................................................................................................................

عەبدو

اللەزار 1343 ..........................................................................................................................

عەبدو

لوتفی 1344 ..........................................................................................................................

عەبدو

مامەندی 1344 .....................................................................................................................

عەبدو

محەمەدپور 1345 ..................................................................................................................

عەبدو

محەمەدپور 1345 ...............................................................................................................2

عەبدو

محەمەدی 1345 ...................................................................................................................

عەبدو

محەمەدی 1346 ............................................................................................................... 2

عەبدو

محەمەدی 1346 ............................................................................................................... 3

عەبدو

مرادی 1347 ..........................................................................................................................

عەبدو

مرادی 1347 ...................................................................................................................... 2

عەبدو

مستەفاﯾی 1347 ..................................................................................................................

عەبدو

منبەری1348 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

95

http://www.kurdipedia.org

عەبدو

موسەوی فەر 1348 ..............................................................................................................

عەبدو

موعينی 1349 .......................................................................................................................

عەبدو

موکری 1350 .........................................................................................................................

عەبدو

ميرابی  -عەبدو

س زدە 1350 ...........................................................................................

عەبدو

ميرکی 1351 .........................................................................................................................

عەبدو

ميری 1351 ...........................................................................................................................

عەبدو

ميسری 1351 .......................................................................................................................

عەبدو

ميناﯾی1352 .........................................................................................................................

عەبدو

مينەخا ندی 1352 ................................................................................................................

عەبدو

مەجيدپور 1353 .....................................................................................................................

عەبدو

مەحمودی 1353 ...................................................................................................................

عەبدو

مەحمودی 1353 ................................................................................................................ 2

عەبدو

مەحمودﯾان 1354 ..................................................................................................................

عەبدو

مەعروفی 1354 ....................................................................................................................

عەبدو

مەعروفی 1355 ....................................................................................................................

عەبدو

مەعروفی 1355 .................................................................................................................2

عەبدو

مەلئازادە 1355 .....................................................................................................................

عەبدو

مەال ئەحمەدی قازی  -عەبەی مەال 1356 ...........................................................................

عەبدو

مەالمينە 1356 ......................................................................................................................

عەبدو

مەالﯾی 1357 ........................................................................................................................

عەبدو

مەولودی 1357 .....................................................................................................................

عەبدو

نازداری 1358 ........................................................................................................................

عەبدو

نعمەتی 1358 .......................................................................................................................

عەبدو

نوری سەباح  -کەنداڵ1358 .................................................................................................

عەبدو

ھوشەنگ 1359 ....................................................................................................................

عەبدو

ھەمزەنژاد 1359 ...................................................................................................................

عەبدو

وەﯾسی 1359 .......................................................................................................................

عەبدو

کوردە 1360 ...........................................................................................................................

عەبدو

کوھساری 1360 ...................................................................................................................

عەبدو

کو ستانی 1361 ...................................................................................................................

عەبدو

کەرﯾم زادە 1361 ...................................................................................................................

عەبدو

کەرﯾمی 1361 ......................................................................................................................

عەبدو

کەرﯾمی 1362 ................................................................................................................... 2

ﻻﭘەڕە

96

http://www.kurdipedia.org

عەبدو

کەﯾخوسرەوی 1362 .............................................................................................................

عەبدو

ﯾاسينزادە 1363 ....................................................................................................................

عەبدو

ﯾاسينی 1363 .......................................................................................................................

عەبدو

ﯾوسف نژاد 1363 ..................................................................................................................

عەبدو

ﯾوسفی 1364 .......................................................................................................................

عەبدو

ﯾونس 1364 ..........................................................................................................................

عەبدو

ﯾەگانە 1365 ..........................................................................................................................

عەبدو )پەش و( ئيبراھيمی 1365 .....................................................................................................
عەتا درهوزمی 1365 ............................................................................................................................
عەتا رەحيمی1366 .............................................................................................................................
عەتا رەزاپور ک لەشينی 1366 .............................................................................................................
عەتا سەدری 1367 .............................................................................................................................
عەتا شەھسەواری 1367 ...................................................................................................................
عەتا فەﯾزی 1367 ................................................................................................................................
عەتا محەمەدزادە 1368 .......................................................................................................................
عەتا محەمەدی1368 ..........................................................................................................................
عەتا مرادی 1369 ................................................................................................................................
عەتا ﯾەزدانپەنا 1369 ...........................................................................................................................
عەتيە شەرﯾفی 1369 .........................................................................................................................
عەدنان ئﯚزجان  1998 / 11 / 15زﯾندانی بورسا 1370 ........................................................................
عەدنان ئيسماعيلی 1370 ..................................................................................................................
عەدنان فازل موسا 1371 .....................................................................................................................
عەرەب سا ح زادە1371 ......................................................................................................................
عەرەفات ئيبراھيمی 1371 ..................................................................................................................
عەرەفات ميروزادە 1372 ......................................................................................................................
عەزﯾز ئازرەخش 1372 .........................................................................................................................
عەزﯾز ئاغا1372 ...................................................................................................................................
عەزﯾز ئيبراھيمی 1373 .......................................................................................................................
عەزﯾز ئيسحاقيان 1373 .......................................................................................................................
عەزﯾز ئەبوبەکری1374 ........................................................................................................................
عەزﯾز ئەحمەدزادە1374 ......................................................................................................................
عەزﯾز ئەفغانی 1374 ...........................................................................................................................
عەزﯾز ب

ﻻﭘەڕە

مراد 1375 ...........................................................................................................................

97

http://www.kurdipedia.org

عەزﯾز حوس نی1375 ..........................................................................................................................
عەزﯾز خانی 1376 ...............................................................................................................................
عەزﯾز خدری 1376 ...............................................................................................................................
عەزﯾز خزری 1377 ...............................................................................................................................
عەزﯾز خوشرو 1377 .............................................................................................................................
عەزﯾز رەحمانی 1377 ..........................................................................................................................
عەزﯾز رەحيمی1378 ...........................................................................................................................
عەزﯾز رەمەزانی 1378 .........................................................................................................................
عەزﯾز سا حی 1379 ...........................................................................................................................
عەزﯾز سەقزی 1379 ...........................................................................................................................
عەزﯾز سەليمی 1379 .........................................................................................................................
عەزﯾز سەليمی 1380 ...................................................................................................................... 2
عەزﯾز شيری 1380 ..............................................................................................................................
عەزﯾز شەرﯾعەت پەنا 1381 .................................................................................................................
عەزﯾز عەبدو پور 1381 ......................................................................................................................
عەزﯾز عەبدو پور 1381 ................................................................................................................... 2
عەزﯾز عەبدو ھی 1382 ....................................................................................................................
عەزﯾز عەزﯾزی 1382 ............................................................................................................................
عەزﯾز فەتاحی1383 ............................................................................................................................
عەزﯾز فەتحی 1383 .............................................................................................................................
عەزﯾز فەرخەپور 1383 ..........................................................................................................................
عەزﯾز محەمەدزادە 1384 .....................................................................................................................
عەزﯾز مستەفئازادە 1384 ....................................................................................................................
عەزﯾز مەحمود  -عەزﯾز بچکﯚڵ 1385 ...................................................................................................
عەزﯾز مەحمود مەال غەفوور خەرپانی  -مامﯚستا عەزﯾز 1385 ............................................................
عەزﯾز مەرزەنگ 1387 ..........................................................................................................................
عەزﯾز مەعروفی 1387 .........................................................................................................................
عەزﯾز مەعروفی 1387 ..................................................................................................................... 2
عەزﯾز مەوالنپور 1388 ..........................................................................................................................
عەزﯾز کوردە 1388 ...............................................................................................................................
عەزﯾز کيانی 1389 ...............................................................................................................................
عەزﯾز ﯾوسف پور ،رەش 1389 .............................................................................................................
عەزﯾز ﯾوسفی1389 ............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

98

http://www.kurdipedia.org

عەزﯾزخان بەھادوری 1390 ..................................................................................................................
عەزﯾزمحەمەد خوسرەوی 1390 ..........................................................................................................
عەزﯾزی مامە حەمە 1391 ...................................................................................................................
عەزﯾم منبەری 1391 ...........................................................................................................................
عەزﯾمە ئينان  1998 / 11 / 16زﯾندانی باتمان 1391 ..........................................................................
عەزﯾمە سابوکتەکين ناسراو بە )ئەليف( ،لەداﯾکبووی  1975ئ ليح ــ گەرجوش ،بەشدارﯾکردن،
شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1994م ردﯾن ــ باگﯚک 1392 .........................................................
عەزﯾمە عوسمانی1392 .....................................................................................................................
عەگيت 1392 .......................................................................................................................................
عەالئەدﯾن برزنجە 1393 ......................................................................................................................
عەلی ؟1393 ......................................................................................................................................
عەلی ئابادە 1393 ...............................................................................................................................
عەلی ئارام بين 1394 ..........................................................................................................................
عەلی ئازمودە 1394 ............................................................................................................................
عەلی ئازەرگونە 1395 .........................................................................................................................
عەلی ئاقاﯾی 1395 .............................................................................................................................
عەلی ئاﯾدن  1998 / 10 / 20زﯾندانی بارتن 1395 ..............................................................................
عەلی ئيبراھيمی 1396 ......................................................................................................................
عەلی ئيبراھيمی 1396 ................................................................................................................... 2
عەلی ئيراننژاد 1396 ...........................................................................................................................
عەلی ئيسماعيل زادە 1397 ...............................................................................................................
عەلی ئيسماعيلی 1397 ....................................................................................................................
عەلی ئينفرادی1398 ..........................................................................................................................
عەلی ئەبوبەکری 1398 .......................................................................................................................
عەلی ئەبوبەکری 1398 ................................................................................................................... 2
عەلی ئەحمەد س مان 1399 .............................................................................................................
عەلی ئەحمەدپور1399 .......................................................................................................................
عەلی ئەحمەدزادە 1400 .....................................................................................................................
عەلی ئەحمەدی 1400 .................................................................................................................... 2
عەلی ئەربەک  1998 / 11 / 16زﯾندانی ماردﯾن 1400 .......................................................................
عەلی ئەسغەر ئە ماسی پور1401 ....................................................................................................
عەلی ئەس نی 1401 ........................................................................................................................
عەلی ئەس نی 1401 ..................................................................................................................... 2

ﻻﭘەڕە

99

http://www.kurdipedia.org

عەلی ئەسەدزادە 1402 ......................................................................................................................
عەلی ئەشرەف رەوشەنی1402 ........................................................................................................
عەلی ئەفشان 1403 ..........................................................................................................................
عەلی ئەفشين 1403 ..........................................................................................................................
عەلی ئەمينی 1403 ...........................................................................................................................
عەلی ئەمينی 1404 ........................................................................................................................ 2
عەلی ئەمينی 1404 ........................................................................................................................ 3
عەلی ئەمينی ،رەش 1405 ................................................................................................................
عەلی ئەکبەر  -مامﯚستا د شاد 1405 ................................................................................................
عەلی باباخانی 1406 ..........................................................................................................................
عەلی بارونی 1407 .............................................................................................................................
عەلی بازﯾان 1407 ...............................................................................................................................
عەلی بانەﯾيان 1407 ...........................................................................................................................
عەلی باﯾەزﯾدی1408 ..........................................................................................................................
عەلی بوبان 1408 ................................................................................................................................
عەلی بەشارەتی1408 .......................................................................................................................
عەلی بەگی ش رزاد 1409 ..................................................................................................................
عەلی بەال 1409 ..................................................................................................................................
عەلی پاوەری 1410 .............................................................................................................................
عەلی پيرچيانە 1410 ...........................................................................................................................
عەلی پيرۆت زادە 1410 .......................................................................................................................
عەلی پيرۆتی1411 .............................................................................................................................
عەلی پيرۆتی 1411 ......................................................................................................................... 2
عەلی پيشنماز 1412 ..........................................................................................................................
عەلی پەروەر 1412 ..............................................................................................................................
عەلی پەھلەوانی 1412 ......................................................................................................................
عەلی تاتورە 1413 ...............................................................................................................................
عەلی تبەکوتی )دەرو شی) 1413 .....................................................................................................
عەلی ترﯾتە 1414 ................................................................................................................................
عەلی تەپەکوتی 1414 ........................................................................................................................
عەلی تەنومەند1414 ..........................................................................................................................
عەلی جيھانگيری 1415 ......................................................................................................................
عەلی جيھانی 1415 ...........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

100

http://www.kurdipedia.org

عەلی جەاللی 1416 ...........................................................................................................................
عەلی جەواھيری 1416 .......................................................................................................................
عەلی چکﯚڵ 1417 ..............................................................................................................................
عەلی چەلەبی 1417 ..........................................................................................................................
عەلی حوس ن پور  -کاک شوان 1417 ................................................................................................
عەلی حوس ن زادە 1418 ....................................................................................................................
عەلی حوس نپەناھی 1418 ...............................................................................................................
عەلی حوس نی 1419 .........................................................................................................................
عەلی حەبيب نژاد 1419 .....................................................................................................................
عەلی حەداد 1420 ..............................................................................................................................
عەلی حەسەنيانی1420 ....................................................................................................................
عەلی حەنيفی 1420 ..........................................................................................................................
عەلی خارﯾجە 1421 ............................................................................................................................
عەلی خاليدﯾان 1421 ..........................................................................................................................
عەلی خانەميری 1422 ........................................................................................................................
عەلی خرم پناە 1422 ..........................................................................................................................
عەلی خزری 1422 ..............................................................................................................................
عەلی خزری 1423 ........................................................................................................................... 2
عەلی خوالی 1423 .............................................................................................................................
عەلی خەليفەزادە1424 ......................................................................................................................
عەلی داستانرەوەند  -حەمە شکوفە 1424 ........................................................................................
عەلی دوستی 1424 ...........................................................................................................................
عەلی دەرو شی 1425 .......................................................................................................................
عەلی دەرەخﯚشی 1425 ....................................................................................................................
عەلی دەست رەنج1426 ....................................................................................................................
عەلی راھنما 1426 .............................................................................................................................
عەلی رەحمانی 1427 .........................................................................................................................
عەلی رەحيمی 1427 ..........................................................................................................................
عەلی رەزاﯾی 1427 .............................................................................................................................
عەلی رەسو زادە 1428 .......................................................................................................................
عەلی رەسو ی 1428 .........................................................................................................................
عەلی رەسو ی  -عەلی رەش 1429 ..................................................................................................
عەلی رەسو ی 1429 ...................................................................................................................... 2

ﻻﭘەڕە

101

http://www.kurdipedia.org

عەلی رەسو ی 1429 ...................................................................................................................... 3
عەلی رەمەزانی 1430 ........................................................................................................................
عەلی زارعی 1430 .............................................................................................................................
عەلی زوﯾبار 1431 ...............................................................................................................................
عەلی زکالە1431 ................................................................................................................................
عەلی زەندی 1431 .............................................................................................................................
عەلی زەﯾنی 1432 ..............................................................................................................................
عەلی سا ح موقەدەم 1432 ...............................................................................................................
عەلی سا حی1433 ...........................................................................................................................
عەلی سا حی 1433 ....................................................................................................................... 2
عەلی سوری 1433 .............................................................................................................................
عەلی سولەﯾمانپور 1434 ....................................................................................................................
عەلی سولەﯾمانی1434 .....................................................................................................................
عەلی سو تانپەنا 1435 .......................................................................................................................
عەلی سﯚفی حەسار 1435 ...............................................................................................................
عەلی سﯚھرابی 1436 .......................................................................................................................
عەلی سيامەند 1436 .........................................................................................................................
عەلی سيوجگەر 1437 ........................................................................................................................
عەلی سەداقەت 1437 .......................................................................................................................
عەلی سەراﯾی 1437 ..........................................................................................................................
عەلی سەرماﯾە 1438 .........................................................................................................................
عەلی سەعيدزادە 1438 .....................................................................................................................
عەلی سەعيدی 1438 ........................................................................................................................
عەلی سەليمی 1439 ........................................................................................................................
عەلی سە حی 1439 ........................................................................................................................
عەلی سەﯾدی 1440 ..........................................................................................................................
عەلی شوجاعی 1440 ........................................................................................................................
عەلی شکاری 1440 ...........................................................................................................................
عەلی شيشمان 1441 ........................................................................................................................
عەلی شيالن 1441 .............................................................................................................................
عەلی شەرﯾعەتی 1441 .....................................................................................................................
عەلی شەرﯾف زادە 1442 ....................................................................................................................
عەلی شەمسی 1442 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

102

http://www.kurdipedia.org

عەلی شەھابی 1443 ........................................................................................................................
عەلی عاق ی 1443 .............................................................................................................................
عەلی عوسمانی 1443 .......................................................................................................................
عەلی عومەری 1444 ..........................................................................................................................
عەلی عەباسی1444 .........................................................................................................................
عەلی عەبدولی 1445 .........................................................................................................................
عەلی عەبدوو ئازادە 1445 .................................................................................................................
عەلی عەبدو ئازادە1445 ...................................................................................................................
عەلی عەبدو ئازادە 1446 ............................................................................................................... 2
عەلی عەبدو ئازادە 1446 ............................................................................................................... 3
عەلی عەبدو ئازادە 1446 ............................................................................................................... 4
عەلی عەبدو

فەتاح 1447 ................................................................................................................

عەلی عەبدو

کﯚڵ 1447 ..................................................................................................................

عەلی عەبدو ھی 1448 ...................................................................................................................
عەلی عەبدو ھی 1448 ................................................................................................................ 2
عەلی عەزﯾزی 1448 ...........................................................................................................................
عەلی عەسکەری1449 ......................................................................................................................
عەلی عەلی دوست 1450 .................................................................................................................
عەلی غەوارە 1450 .............................................................................................................................
عەلی فەروخ 1450 ..............................................................................................................................
عەلی فەﯾزی 1451 .............................................................................................................................
عەلی قاچی 1451 ..............................................................................................................................
عەلی قادری 1452 ..............................................................................................................................
عەلی قادری 1452 .......................................................................................................................... 2
عەلی قازی 1452 ................................................................................................................................
عەلی قازی 1453 ............................................................................................................................ 2
عەلی قاسم پور 1453 ........................................................................................................................
عەلی قوربانی 1454 ...........................................................................................................................
عەلی قەرەلی 1454 ...........................................................................................................................
عەلی گدرونی 1455 ...........................................................................................................................
عەلی گو پەرەست 1455 ....................................................................................................................
عەلی گوێ رەش 1455 .......................................................................................................................
عەلی محەمەد نەقدی 1456 ..............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

103

http://www.kurdipedia.org

عەلی محەمەدئەمين زادە 1456 .........................................................................................................
عەلی محەمەدپەنا1457 .....................................................................................................................
عەلی محەمەدزادە 1457 ....................................................................................................................
عەلی محەمەدزادە 1458 ................................................................................................................. 2
عەلی محەمەدی 1458 .......................................................................................................................
عەلی مرادی 1458 .............................................................................................................................
عەلی منبەری 1459 ...........................................................................................................................
عەلی مورسەلی 1459 .......................................................................................................................
عەلی ميناﯾی 1460 ............................................................................................................................
عەلی م ھرەبانی 1460 .......................................................................................................................
عەلی مەحمودی 1460 .......................................................................................................................
عەلی مەزنە 1461 ..............................................................................................................................
عەلی مەلئازادە 1461 .........................................................................................................................
عەلی مەالئەحمەدی1462 .................................................................................................................
عەلی مەلەکی 1462 ..........................................................................................................................
عەلی مەم ندی 1462 .........................................................................................................................
عەلی مەوالﯾی 1463 ..........................................................................................................................
عەلی مەولوددوست 1463 .................................................................................................................
عەلی نازم حيکمەت 1464 ..................................................................................................................
عەلی نوری 1464 ................................................................................................................................
عەلی نوری 1464 ............................................................................................................................ 2
عەلی نوری 1465 ............................................................................................................................ 3
عەلی نوﯾن 1465 ................................................................................................................................
عەلی نەزەری 1466 ............................................................................................................................
عەلی نەسير زادە 1466 ......................................................................................................................
عەلی نەسيری1466 ..........................................................................................................................
عەلی نەقی منبەری 1467 .................................................................................................................
عەلی نەوزاد 1467 ..............................................................................................................................
عەلی ھاشمی 1467 .........................................................................................................................
عەلی ھەرزن 1468 .............................................................................................................................
عەلی ھەژار 1468 ...............................................................................................................................
عەلی ھەمزەﯾی 1469 ........................................................................................................................
عەلی وەحيدی 1470 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

104

http://www.kurdipedia.org

عەلی وەھاب زادە 1470 .....................................................................................................................
عەلی وەﯾسی1471 ...........................................................................................................................
عەلی وەﯾسی 1471 ....................................................................................................................... 2
عەلی کاکەبرا 1471 ............................................................................................................................
عەلی کاکەخانی 1472 .......................................................................................................................
عەلی ک شينکﯚف 1472 .....................................................................................................................
عەلی ک وڕەش 1472 .........................................................................................................................
عەلی کەرﯾمی 1473 ....................................................................................................................... 2
عەلی کەمەری خەج

1473 .............................................................................................................

عەلی ﯾوسف زادە 1474 ......................................................................................................................
عەلی ﯾوسفی 1474 ...........................................................................................................................
عەلی جەليل نسەﯾف 1474 ...............................................................................................................
عەلی فازل ئەمين 1475 .....................................................................................................................
عەلە گون سووتاوی چاﯾچی 1475 ......................................................................................................
عەولە سيسی چاﯾچی 1475 .............................................................................................................
عەﯾنو

خاليدی 1476 ........................................................................................................................

غازی حەبيب1476 ..............................................................................................................................
غالب حەﯾدەری 1476 ..........................................................................................................................
غالب رەسو ی 1477 ...........................................................................................................................
غالب عەليزادە 1477 ...........................................................................................................................
غو م ئابياری 1478 .............................................................................................................................
غو م حوس ن سەﯾف پەناھی 1478 ..................................................................................................
غو م خەليفەزادە 1478 ......................................................................................................................
غو مرەزا بارزی 1479 ..........................................................................................................................
غەرﯾب ھە ەدنی 1479 .......................................................................................................................
غەفار ئازەروار  -منبەری 1480 .............................................................................................................
غەفار جەمال1480 ..............................................................................................................................
غەفور ئە پور 1480 ............................................................................................................................
غەفور چوپانی 1481 ............................................................................................................................
غەفور دالوەری 1481 ...........................................................................................................................
غەفور رەوەندی 1481 ..........................................................................................................................
غەفور سﯚفی ئيبراھيمی 1482 ..........................................................................................................
غەفور سەناﯾی 1482 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

105

http://www.kurdipedia.org

غەفور غەفاری 1483 ...........................................................................................................................
غەفور قوربانی 1483 ...........................................................................................................................
غەفور محەمەدنژاد 1483 .....................................................................................................................
غەفور مەھدﯾزادە 1484 .......................................................................................................................
غەفور ھەمزەﯾی 1484 ........................................................................................................................
فاتمە ئﯚزەن  -رۆژبين 1485 ..................................................................................................................
فاتمە جەمشيدی 1485 ......................................................................................................................
فاتمە حەدداد 1485 .............................................................................................................................
فاتمە حەمە ئەمين عەبدولقادر 1486 ..................................................................................................
فاتمە حەمەسەعيد حەمەکەرﯾم 1486 ...............................................................................................
فاتمە دالوەری 1486 ............................................................................................................................
فاتمە دﯾبانی 1487 ..............................................................................................................................
فاتمە ناسری 1487 .............................................................................................................................
فاتيح سەنگاوی 1488 .........................................................................................................................
فاخر رەحمانی 1488 ...........................................................................................................................
فارس پشابادی 1488 ..........................................................................................................................
فارس چوپانی 1489 ............................................................................................................................
فاروق ئە وەﯾسی1489 ....................................................................................................................
فاروق تاھيری 1490 ............................................................................................................................
فاروق جەبار 1490 ...............................................................................................................................
فاروق رۆستەمی 1491 .......................................................................................................................
فاروق فەرھادی 1491 .........................................................................................................................
فاروق فەرھادی 1492 ...................................................................................................................... 2
فازل ئيبراھيمی 1492 .........................................................................................................................
فازل سولوک  1998 / 11 / 19زﯾندانی عەنتاب 1492 .........................................................................
فاقە مەخموری 1492 ..........................................................................................................................
فاﯾق حوس نی 1493 ...........................................................................................................................
فاﯾق شازی 1493 ................................................................................................................................
فاﯾق محەمەدی 1494 .........................................................................................................................
فوئاد حەﯾدەری 1494 ...........................................................................................................................
فوئاد مستەفا سو تانی 1494 .............................................................................................................
فواد جەنگدووست 1497 ......................................................................................................................
فەتاح ئابدار1498 .................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

106

http://www.kurdipedia.org

فەتاح ئاودەل 1498 ..............................................................................................................................
فەتاح ئەحمەدنژاد 1498 ......................................................................................................................
فەتاح ئەمينی 1499 ............................................................................................................................
فەتاح پورخاليدی 1499 ........................................................................................................................
فەتاح چ ھرەپور 1500 ...........................................................................................................................
فەتاح حاجی رەشيدی1500 ...............................................................................................................
فەتاح حوس نی 1500 ..........................................................................................................................
فەتاح خورشيدی 1501 ........................................................................................................................
فەتاح رەحيمی 1501 ...........................................................................................................................
فەتاح رەزمگەر 1502 ............................................................................................................................
فەتاح سازواری 1502 ..........................................................................................................................
فەتاح سﯚھرابی 1502 ........................................................................................................................
فەتاح عيسا 1503 ...............................................................................................................................
فەتاح عەبدولی 1503 ..........................................................................................................................
فەتاح عەزﯾزپور 1504 ...........................................................................................................................
فەتاح عەالﯾی 1504 ............................................................................................................................
فەتاح عەلی زادە 1504 .......................................................................................................................
فەتاح عەليزادە 1505 ...........................................................................................................................
فەتاح فەتاحی 1505 ............................................................................................................................
فەتاح قەرە تاش  1998 / 10 /22ئامەد 1505 ......................................................................................
فەتاح محەمەد ئەمين  -فەتاح ئاغا 1506 ............................................................................................
فەتاح محەمەدی 1506 ........................................................................................................................
فەتاح مەشھوری 1506 .......................................................................................................................
فەتاح نادری 1507 ...............................................................................................................................
فەتاح ﯾوسفی 1507 ............................................................................................................................
فەتاح ﯾوسفی 1508 ........................................................................................................................ 2
فەتحو

پيروەﯾسی 1508 ...................................................................................................................

فەتحو

حەﯾدەری 1508 .....................................................................................................................

فەتحو

خەﯾری1509 .........................................................................................................................

فەتحو

رۆستەمی 1509 ...................................................................................................................

فەتحو

عومەری 1509 ......................................................................................................................

فەتحو

منبەری 1510 ........................................................................................................................

فەتحو

مەحمودی 1510 ...................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

107

http://www.kurdipedia.org

فەتحيە عەبدو

 1998 / 11 / 18زﯾندانی مە تيە 1511 ...................................................................

فەخرﯾيە ئەحمەد سابير 1511 .............................................................................................................
فەخرەدﯾن ئيسماعيلی1511 ..............................................................................................................
فەخرەدﯾن محەمەدی 1512 ............................................................................................................. 2
فەخرەدﯾن مرادی 1512 .......................................................................................................................
فەخرەدﯾن منبەری 1512 .....................................................................................................................
فەرامەرز بەراتی 1513 .........................................................................................................................
فەرامەرز حوس نی 1513 .....................................................................................................................
فەرامەرز کشوەری 1514 .....................................................................................................................
فەردﯾن سادقی 1514 .........................................................................................................................
فەردﯾن سا حی 1514 .........................................................................................................................
فەرزاد منبەری1515 ............................................................................................................................
فەرشاد باباﯾی 1515 ...........................................................................................................................
فەرشاد باباﯾی 1516 ........................................................................................................................ 2
فەرھاد ئابادی 1516 ............................................................................................................................
فەرھاد ئە ماسی 1516 ......................................................................................................................
فەرھاد خوشبين 1517 ........................................................................................................................
فەرھاد خەفاف 1517 ...........................................................................................................................
فەرھاد سادقيان 1518 ........................................................................................................................
فەرھاد شوکرو ھی 1518 ..................................................................................................................
فەرھاد شەب ەندی 1519 ....................................................................................................................
فەرھاد کەنعان 1519 ...........................................................................................................................
فەروخ تاھيری 1519 ............................................................................................................................
فەروخ خدری 1520 ..............................................................................................................................
فەرﯾد رەشيدی 1520 ..........................................................................................................................
فەرﯾد فەرەجی 1521 ...........................................................................................................................
فەرﯾد منبەری1521 .............................................................................................................................
فەرەج جدی 1521 ...............................................................................................................................
فەرەج حوس نی 1522 .........................................................................................................................
فەرەج زارعی 1522 .............................................................................................................................
فەرەج شامرادی 1523 ........................................................................................................................
فەرەج عەبدو

عەلی 1523 ...............................................................................................................

فەرەج وەندەر نەﯾی 1523 ...................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

108

http://www.kurdipedia.org

فەرەجو

منبەری1524 ......................................................................................................................

فەرەﯾدون ئەنوەری 1524 .....................................................................................................................
فەرەﯾدون جەباری 1524 ......................................................................................................................
فەرەﯾدون حوس نی1525 ....................................................................................................................
فەرەﯾدون خوسرەوی 1525 .................................................................................................................
فەرەﯾدون قادری 1526 .........................................................................................................................
فەرەﯾدوون جەنگدووست 1526 ...........................................................................................................
فەرەﯾدوون شەنگە 1526 .....................................................................................................................
فەق

براﯾم چاوشينی 1527 ...............................................................................................................

فەق

عەبدو

محەمەد1527 ............................................................................................................

فەق

عەبدو

محەمەدی 1527 ........................................................................................................

فەق

محەمەدزادە 1528 ....................................................................................................................

فەالت قادر  1999/2/25ﯾوکسەک ئﯚﭬا چاالکی فيدائی 1528 .............................................................
فەھيم بابکانی 1528 ...........................................................................................................................
فەھيم تاھيری 1529 ...........................................................................................................................
فەﯾزو

ئاقاﯾی 1529 ...........................................................................................................................

فەﯾزو

تادوو 1530 .............................................................................................................................

فەﯾزو

حەﯾدەری 1530 ......................................................................................................................

فەﯾزو

رازی1530 ..............................................................................................................................

فەﯾزو

عەباسی 1531 ......................................................................................................................

فەﯾزو

گو ی 1531 ............................................................................................................................

فەﯾزو

لوتفی 1532 ...........................................................................................................................

فەﯾزو

ميرزا پور 1532 ........................................................................................................................

فەﯾسەل ئوستادی 1532 ....................................................................................................................
فەﯾسەل منبەری 1533 .......................................................................................................................
فەﯾسەڵ تا ەبانی  -سيروان تا ەبانی 1533 .......................................................................................
قادر ئاغ يانی 1534 .............................................................................................................................
قادر ئاھی 1534 ..................................................................................................................................
قادر ئيبراھيم 1534 ..............................................................................................................................
قادر ئيبراھيمی 1535 ..........................................................................................................................
قادر ئيبراھيمی 1535 ....................................................................................................................... 2
قادر ئيزەدپەنا 1536 .............................................................................................................................
قادر ئيفتخاری 1536 ............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

109

http://www.kurdipedia.org

قادر ئەحمەدنژاد 1536 .........................................................................................................................
قادر ئەرشەدی 1537 ...........................................................................................................................
قادر ئەسەدزادە 1537 .........................................................................................................................
قادر ئەمينی 1537 ...............................................................................................................................
قادر بارانە 1538 ...................................................................................................................................
قادر باﯾەزﯾدی 1538 .............................................................................................................................
قادر باﯾەزﯾدی 1539 .......................................................................................................................... 2
قادر باﯾەزﯾدی 1539 .......................................................................................................................... 3
قادر بەھمەنيار 1539 ...........................................................................................................................
قادر جەسوری1540 ............................................................................................................................
قادر حاجی پور 1540 ...........................................................................................................................
قادر حوس ن پور 1541 .........................................................................................................................
قادر حوس ن زادە 1541 .......................................................................................................................
قادر حەسەن پور  -حاجی پﯚ 1541 ...................................................................................................
قادر حەسەن زادە 1542 ......................................................................................................................
قادر حەسەن فەر 1542 .......................................................................................................................
قادر خاوەری 1543 ...............................................................................................................................
قادر خوسرەوی 1543 ..........................................................................................................................
قادر خوشنمەک 1543 .........................................................................................................................
قادر دامساری 1544 ............................................................................................................................
قادر داوەردان 1544 ..............................................................................................................................
قادر رابيت 1545 ..................................................................................................................................
قادر رﯾحان 1545 ..................................................................................................................................
قادر رەحمانی 1545 ............................................................................................................................
قادر رەحمانی 1546 ......................................................................................................................... 2
قادر رەحيمی 1546 .............................................................................................................................
قادر رەسوڵ نژاد 1547 .........................................................................................................................
قادر رەسو پور 1547 ............................................................................................................................
قادر رەسو زادە1548 ...........................................................................................................................
قادر سل مانی 1548 ............................................................................................................................
قادر سەعيدی 1548 ...........................................................................................................................
قادر سەﯾدئەحمەدی 1549 .................................................................................................................
قادر سەﯾدی  -سەﯾد قادر سەﯾدی 1549 ...........................................................................................

ﻻﭘەڕە

110

http://www.kurdipedia.org

قادر شابازی 1549 ...............................................................................................................................
قادر شاوانەنژاد 1550 ..........................................................................................................................
قادر شوان 1550 ..................................................................................................................................
قادر ش خ شەرەفی 1551 ...................................................................................................................
قادر ش خﯚزادە 1551 ...........................................................................................................................
قادر شەھبازی 1552 ...........................................................................................................................
قادر عناﯾەتی 1552 ..............................................................................................................................
قادر عەباسی 1553 ............................................................................................................................
قادر عەباسی 1553 ......................................................................................................................... 2
قادر عەبدو پور 1553 .........................................................................................................................
قادر عەبدو ھی 1554 .......................................................................................................................
قادر عەلی زادە 1554 ..........................................................................................................................
قادر فەتاحی 1555 ..............................................................................................................................
قادر فەرعانی 1555 .............................................................................................................................
قادر فەالحی 1555 ..............................................................................................................................
قادر فەﯾزی 1556 .................................................................................................................................
قادر فەﯾزی 1556 ............................................................................................................................. 2
قادر قادری 1557 .................................................................................................................................
قادر قادری راد 1557 ............................................................................................................................
قادر قازی 1557 ...................................................................................................................................
قادر قودرەت 1558 ...............................................................................................................................
قادر الجانی 1558 ................................................................................................................................
قادر الوەﯾی 1559 ................................................................................................................................
قادر لوتفيانی 1559 .............................................................................................................................
قادر محەمەدشاھی 1559 ..................................................................................................................
قادر محەمەدی 1560 ..........................................................................................................................
قادر مرادی 1560 .................................................................................................................................
قادر مرادی 1560 .............................................................................................................................. 2
قادر مسقەتی 1561 ...........................................................................................................................
قادر ميرزاﯾی 1561 ..............................................................................................................................
قادر مەحمودی1562 ...........................................................................................................................
قادر مەعروفی 1562 ...........................................................................................................................
قادر مەالﯾی 1562 ...............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

111

http://www.kurdipedia.org

قادر مەولودی 1563 .............................................................................................................................
قادر مەولودی 1563 ......................................................................................................................... 2
قادر مەولودی 1564 ......................................................................................................................... 3
قادر نادری 1564 ..................................................................................................................................
قادر نادری 1565 ...............................................................................................................................2
قادر نورانی 1565 .................................................................................................................................
قادر نەمينی 1565 ...............................................................................................................................
قادر و ردی 1566 .................................................................................................................................
قادر وەفاﯾی 1566 ................................................................................................................................
قادر کابان 1566 ...................................................................................................................................
قادر کەرﯾمی واحد 1567 .....................................................................................................................
قادر ﯾوسف پور 1567 ...........................................................................................................................
قادر ﯾوسفی 1567 ..............................................................................................................................
قادر ﯾوسفی 1568 ........................................................................................................................... 2
قادری ئيلھان  1998 / 11 / 16زﯾندانی س رت 1568 ..........................................................................
قادری بەھرامی 1568 .........................................................................................................................
قارەمان ش خ ئاغاﯾی 1569 .................................................................................................................
قارەمان عەبدی 1569 ..........................................................................................................................
قازی محەمەد 1570 ............................................................................................................................
قاسم ئەرژەنگ1572 ...........................................................................................................................
قاسم حەسەنی1572 ........................................................................................................................
قاسم دەشتی 1572 ...........................................................................................................................
قاسم رەحمانی 1573 .........................................................................................................................
قاسم رەحيم پور 1573 ........................................................................................................................
قاسم رەسو زادە  -قاسم رەسو ی 1574 ..........................................................................................
قاسم عەزﯾزی 1574 ...........................................................................................................................
قاسم گيتە 1575 .................................................................................................................................
قاسم محەمەدپور 1575 ......................................................................................................................
قاسم محەمەدپور 1575 ................................................................................................................... 2
قوباد حەسەن 1576 ............................................................................................................................
قوربان ئاشنا 1576 ...............................................................................................................................
قوربان مەوالنی 1577 ..........................................................................................................................
قوربان نادری 1577 ..............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

112

http://www.kurdipedia.org

قوربانعەلی سەفەری1577 .................................................................................................................
قومری قادر ئەحمەد1578 ...................................................................................................................
قەدرﯾە ئەحمەد ئيبراھيم خە کی ھە ەبجەﯾە 1578 ...........................................................................
قەدرﯾە ﯾ دز ناسراو بە )زنارﯾن( ،لەداﯾکبووی  1973س رت ــ دھ  ،بەشدارﯾکردن  ،1994شو ن و
بەرواری گيانلەدەستدان؛  1995تاتوان 1578 .......................................................................................
قەرەنی خاليدی 1579 .........................................................................................................................
قەرەنی رەسو ی 1579 .......................................................................................................................
قەرەنی مام نەبی1579 ......................................................................................................................
قەرەنی کەتانی 1580 .........................................................................................................................
قەنبەر مەحمودی1580 .......................................................................................................................
قەھار عەزﯾز 1580 ...............................................................................................................................
گولستان تاش  1998 / 12/16باتمان 1581 .........................................................................................
گو زار 1581 ..........................................................................................................................................
گو مراد پی بردە 1581 .........................................................................................................................
گو ناز ئەکينجی  -رۆناھی موراد 1582 ................................................................................................
گو

کەرەمی 1582 ...........................................................................................................................

گو ەباخ 1582 .......................................................................................................................................
گو ەباخ حەسەن1583 ........................................................................................................................
گەالو ژ محەمەدپەنا 1583 ...................................................................................................................
گەنجعەلی عەباس پور 1583 ..............................................................................................................
الوە پاچيدە 1584 .................................................................................................................................
الﯾق ئەکرەمی 1584 ...........................................................................................................................
لوتفو

رۆستەمی 1585 .....................................................................................................................

لوقمان ئەلياسی 1585 .......................................................................................................................
لوقمان بەرزگەر 1585 ..........................................................................................................................
لوقمان دەرو شی 1586 ......................................................................................................................
لوقمان سو تانی 1587 ........................................................................................................................
لوقمان سەدر 1587 .............................................................................................................................
لوقمان عەباس پور 1588 .....................................................................................................................
لوقمان موزەفەری 1588 ......................................................................................................................
لوقمان موزەفەری 1588 ................................................................................................................... 2
لەتيف تەنھاﯾيان 1589 .........................................................................................................................
لەتيف حوس نی 1589 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

113

http://www.kurdipedia.org

لەتيف حەسەن فەر 1590 ...................................................................................................................
لەتيف دەرو شی 1590 .......................................................................................................................
لەتيف رەشيدی 1591 .........................................................................................................................
لەتيف سەمەدی 1591 ........................................................................................................................
لەتيف نەقشبەندی 1592 ....................................................................................................................
لەتيف کﯚنەپﯚشی 1592 ......................................................................................................................
لەتيف کەرﯾم نژاد 1592 .......................................................................................................................
لەزگين بادپەﯾما 1593 ..........................................................................................................................
لەزگين محەمەدی 1593 .....................................................................................................................
لەﯾال پيرەﭬی  -مزگين ئارمان 1594 .....................................................................................................
لەﯾال فەتتاحی 1594 ............................................................................................................................
لەﯾال کاپالن 1594 ................................................................................................................................
م .ئەمين شەھدی 1595 ....................................................................................................................
ماجد مستەفا سو تانی 1595 .............................................................................................................
مارف ئاب1595 ....................................................................................................................................
مارف مستەفئازادە 1596 .....................................................................................................................
مازن کامل مەتی 1596 .......................................................................................................................
ماشا

سەﯾدمرادی 1597 .................................................................................................................

ماشا

محەمەدی 1597 ....................................................................................................................

مام تﯚفيق عەزﯾزی1598 .....................................................................................................................
مام رەسوڵ شەعبانی1598 ...............................................................................................................
مام سل مان تەپەسپی1598 ..............................................................................................................
مام مراد محەمەدزادە 1599 ................................................................................................................
مام ھ رش 1599 .................................................................................................................................
مامﯚستا ئاوات1600 ............................................................................................................................
مامە رﯾشە1600 .................................................................................................................................
مامەند بامروەت1601 ..........................................................................................................................
مامەند مرادی 1602 ............................................................................................................................
ماھر عەبدی 1602 ..............................................................................................................................
ماھيخان ئينفرادی 1602 .....................................................................................................................
ما ماڵ مەوالنی پوور 1603 ..................................................................................................................
مح دﯾن ئشک  1998 / 12/24عەنتاب 1603 .......................................................................................
مح دﯾن ئەبروشی 1603 .....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

114

http://www.kurdipedia.org

مح دﯾن ئەرژەنگ 1604 ........................................................................................................................
مح دﯾن باخوشی 1604 ......................................................................................................................
مح دﯾن پشتەک 1604 ........................................................................................................................
مح دﯾن حوس نی 1605 ......................................................................................................................
مح دﯾن سوارە 1605 ...........................................................................................................................
مح دﯾن قادری 1606 ...........................................................................................................................
مح دﯾن گە وانی 1606 ........................................................................................................................
مح دﯾن محەمەدی 1607 ....................................................................................................................
مح دﯾن نەسيری 1607 .......................................................................................................................
مح دﯾن کﯚخە 1607 ............................................................................................................................
مح دﯾن ﯾوسفی 1608 ........................................................................................................................
محەممەد حس ن مەلەک 1608 ..........................................................................................................
محەممەد حەسەن عەلی 1609 .........................................................................................................
محەممەد ستار مح دﯾن 1609 ............................................................................................................
محەممەد سەالح رەحمان 1609 .........................................................................................................
محەممەد سەمير 1609 ......................................................................................................................
محەممەد عەلی جەميل 1610 ...........................................................................................................
محەممەد فەوزی 1610 .......................................................................................................................
محەممەد مستەفا رەحيم 1610 .........................................................................................................
محەممەد موسا حەميد 1611 .............................................................................................................
محەمەد ئارمانزادە1611 ......................................................................................................................
محەمەد ئازادی 1611 ..........................................................................................................................
محەمەد ئازور 1612 .............................................................................................................................
محەمەد ئاشەوان 1612 ......................................................................................................................
محەمەد ئاقابيگی 1613 ......................................................................................................................
محەمەد ئاقاميری 1613 ......................................................................................................................
محەمەد ئاھەنگەری 1613 ..................................................................................................................
محەمەد ئاﯾدن  1998 / 11 /13زﯾندانی چەناک قالە 1614 .................................................................
محەمەد ئيبراھيم ئﯚف 1614 ...............................................................................................................
محەمەد ئيبراھيم زادگان 1614 ...........................................................................................................
محەمەد ئيبراھيمی 1615 ...................................................................................................................
محەمەد ئيبراھيمی 1615 ................................................................................................................2
محەمەد ئيبراھيمی 1616 ................................................................................................................3

ﻻﭘەڕە

115

http://www.kurdipedia.org

محەمەد ئيسماعيلی 1616 ................................................................................................................
محەمەد ئيسماعيلی 1616 ............................................................................................................. 2
محەمەد ئەبووبەکری1617 ..................................................................................................................
محەمەد ئەحمەد ئا ی 1617 ...............................................................................................................
محەمەد ئەحمەدپور 1618 ...................................................................................................................
محەمەد ئەحمەدپور 1618 ................................................................................................................2
محەمەد ئەحمەدزادە 1618 .................................................................................................................
محەمەد ئەحمەدشەم 1619 ...............................................................................................................
محەمەد ئەحمەدی 1619 ....................................................................................................................
محەمەد ئەحمەدی 1619 ................................................................................................................ 2
محەمەد ئەحمەدی 1620 ................................................................................................................ 3
محەمەد ئەحمەدی 1620 ................................................................................................................ 3
محەمەد ئەحمەدی 1621 ................................................................................................................ 4
محەمەد ئەدھەمی 1621 ....................................................................................................................
محەمەد ئەسرﯾسی 1621 ..................................................................................................................
محەمەد ئەقرا 1622 ............................................................................................................................
محەمەد ئەلياسی 1622 .....................................................................................................................
محەمەد ئەميری 1623 ........................................................................................................................
محەمەد ئەميری 1623 .....................................................................................................................2
محەمەد ئەمين کاکی 1623 ................................................................................................................
محەمەد ئەمينی 1624 ........................................................................................................................
محەمەد ئەمينی 1624 .................................................................................................................... 2
محەمەد بارﯾانک  1998 / 10 /23زﯾندانی ئەلەبستان مەڕەش1625 ..................................................
محەمەد باساوەﯾی 1625 ....................................................................................................................
محەمەد بامداد 1625 ...........................................................................................................................
محەمەد باﯾەزﯾدی 1625 ......................................................................................................................
محەمەد باﯾەزﯾدی 1626 ...................................................................................................................2
محەمەد بوستانی 1626 .....................................................................................................................
محەمەد بﯚرەکە1627 ..........................................................................................................................
محەمەد بيگلەری 1627 .......................................................................................................................
محەمەد ب کەس 1627 ........................................................................................................................
محەمەد بەرھون 1628 ........................................................................................................................
محەمەد بەسيری 1628 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

116

http://www.kurdipedia.org

محەمەد بەقاﯾی 1629 .........................................................................................................................
محەمەد بەھرامی 1629 .....................................................................................................................
محەمەد بەھرامی 1629 .................................................................................................................. 2
محەمەد بەھمەنيار  -محەمەد ئەند زەﯾی 1630 .................................................................................
محەمەد پرنوری 1630 .........................................................................................................................
محەمەد پشتەپی 1631 ......................................................................................................................
محەمەد پور رەشيدی 1631 ................................................................................................................
محەمەد پورئەحمەدی1631 ................................................................................................................
محەمەد پورجانی 1632 .......................................................................................................................
محەمەد پورسەليمی 1632 ................................................................................................................
محەمەد پورمحەمەدی 1633 ...............................................................................................................
محەمەد پورمەولود 1633 .....................................................................................................................
محەمەد پورھيممەت 1634 .................................................................................................................
محەمەد پوﯾا 1634 ...............................................................................................................................
محەمەد پﯚ 1634 ...............................................................................................................................
محەمەد پيرۆت 1635 ...........................................................................................................................
محەمەد پيرۆت زادە 1635 ...................................................................................................................
محەمەد پيرۆتی 1636 .........................................................................................................................
محەمەد پەردەدار 1636 .......................................................................................................................
محەمەد پەروەر 1636 ..........................................................................................................................
محەمەد پەروەری 1637 .......................................................................................................................
محەمەد پەناھی1637 ........................................................................................................................
محەمەد پەﯾمانوەند 1638 ....................................................................................................................
محەمەد تاب 1638 ..............................................................................................................................
محەمەد تاجيک نيا 1638 .....................................................................................................................
محەمەد تورگای  1998 / 11 / 17زﯾندانی کﯚنيا 1639 ........................................................................
محەمەد تەھماسبی 1639 .................................................................................................................
محەمەد تەوارە 1640 ...........................................................................................................................
محەمەد جوبرەئيلی 1640 ...................................................................................................................
محەمەد جولفاﯾی 1640 ......................................................................................................................
محەمەد جيھانگيری 1641 ...................................................................................................................
محەمەد جيھانی 1641 .......................................................................................................................
محەمەد جەليلی 1642 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

117

http://www.kurdipedia.org

محەمەد چناری 1642 ..........................................................................................................................
محەمەد چکﯚڵ 1642 ...........................................................................................................................
محەمەد چەمەنی 1643 ......................................................................................................................
محەمەد حجازی1643 .........................................................................................................................
محەمەد حس ن خانی سەﯾفی قازی 1644 .......................................................................................
محەمەد حوس ن زادە 1644 ................................................................................................................
محەمەد حوس ن سەﯾفی قازی 1645 ................................................................................................
محەمەد حوس نپور1645 .....................................................................................................................
محەمەد حوس نی 1646 .....................................................................................................................
محەمەد حوس نی 1646 .................................................................................................................. 2
محەمەد حوس نی 1647 .................................................................................................................. 3
محەمەد حەبيبی 1647 .......................................................................................................................
محەمەد حەسەن پور 1648 .................................................................................................................
محەمەد حەسەن پور 1648 ............................................................................................................. 2
محەمەد حەسەن نژاد 1648 ...............................................................................................................
محەمەد حەسەنی 1649 ....................................................................................................................
محەمەد حەقشناس 1649 ..................................................................................................................
محەمەد حەقی 1650 .........................................................................................................................
محەمەد حەوتەوانە 1650 ....................................................................................................................
محەمەد حەﯾدەری 1650 .....................................................................................................................
محەمەد حەﯾدەری 1651 ..................................................................................................................2
محەمەد خالد ئﯚرال  1998 / 10 / 9زﯾندانی مەرەش 1651 ................................................................
محەمەد خاليدی 1651 ........................................................................................................................
محەمەد خانەقا 1652 ..........................................................................................................................
محەمەد خاکی 1652 ..........................................................................................................................
محەمەد خدری 1653 ..........................................................................................................................
محەمەد خزرنيا1653 ...........................................................................................................................
محەمەد خزرنيا 1653 ....................................................................................................................... 2
محەمەد خزری 1654 ...........................................................................................................................
محەمەد خزری 1654 ....................................................................................................................... 2
محەمەد خزری 1655 ....................................................................................................................... 3
محەمەد خشتی 1655 ........................................................................................................................
محەمەد خواەناخواھی 1655 ..............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

118

http://www.kurdipedia.org

محەمەد خودامرادی 1656 ...................................................................................................................
محەمەد خەليفەزادە 1656 ..................................................................................................................
محەمەد خەندانی 1657 ......................................................................................................................
محەمەد داناﯾی 1657 ..........................................................................................................................
محەمەد داودی 1658 ..........................................................................................................................
محەمەد درﯾازی 1658 .........................................................................................................................
محەمەد درەخشانی 1658 ..................................................................................................................
محەمەد درەخشانی 1659 .............................................................................................................. 2
محەمەد دودکانلوو1659 ......................................................................................................................
محەمەد دەرو ش نادر 1660 ................................................................................................................
محەمەد دەستگير 1660 ......................................................................................................................
محەمەد راعی 1660 ...........................................................................................................................
محەمەد رامين 1661 ...........................................................................................................................
محەمەد روحی زادە 1661 ...................................................................................................................
محەمەد رۆستەمی 1661 ...................................................................................................................
محەمەد رۆستەمی 1662 ................................................................................................................ 2
محەمەد رﯾتاڵ 1662 ............................................................................................................................
محەمەد ر بوار 1663 ............................................................................................................................
محەمەد رەحمانی 1663 .....................................................................................................................
محەمەد رەحمانی 1663 .................................................................................................................. 2
محەمەد رەحيم شامرادی1664 ..........................................................................................................
محەمەد رەحيمی 1664 ......................................................................................................................
محەمەد رەحيمی 1664 ................................................................................................................... 2
محەمەد رەزا پەنبەﯾی 1665 ................................................................................................................
محەمەد رەزابی 1665 .........................................................................................................................
محەمەد رەزاﯾی 1666 .........................................................................................................................
محەمەد رەسوڵ قادرزادە 1666 ...........................................................................................................
محەمەد رەسوڵ نەسوری 1667 .........................................................................................................
محەمەد رەسو پور 1667 .....................................................................................................................
محەمەد رەشباڵ1667 ........................................................................................................................
محەمەد رەعناﯾی1668 .......................................................................................................................
محەمەد رەمەزانی 1668 .....................................................................................................................
محەمەد زارعی 1668 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

119

http://www.kurdipedia.org

محەمەد زرﯾان 1669 ............................................................................................................................
محەمەد زندشی 1669 .......................................................................................................................
محەمەد زولفەقاری 1670 ....................................................................................................................
محەمەد زﯾباﯾی 1670 ..........................................................................................................................
محەمەد زەندەش 1670 .......................................................................................................................
محەمەد زەنگنە 1672 ..........................................................................................................................
محەمەد زەﯾنی 1672 ..........................................................................................................................
محەمەد سادقی 1673 .......................................................................................................................
محەمەد سارنگی 1673 ......................................................................................................................
محەمەد ساعدپەنا 1673 .....................................................................................................................
محەمەد ساعدپەنا 1674 ................................................................................................................. 2
محەمەد سامی 1674 .........................................................................................................................
محەمەد ساوجب غی 1675 ................................................................................................................
محەمەد سا ح رۆستەمی 1675 .........................................................................................................
محەمەد سا حپور 1676 ......................................................................................................................
محەمەد سا حی 1676 .......................................................................................................................
محەمەد سا حيان 1676 ......................................................................................................................
محەمەد سدقی 1677 ........................................................................................................................
محەمەد سدﯾقی 1677 .......................................................................................................................
محەمەد سوحراگەرد1678 ..................................................................................................................
محەمەد سولەﯾمانزادە 1678 ...............................................................................................................
محەمەد سولەﯾمانی 1678 .................................................................................................................
محەمەد سو تان کەرﯾمپور 1679 .........................................................................................................
محەمەد سو تانی 1679 .....................................................................................................................
محەمەد سەبزﯾاری 1680 ....................................................................................................................
محەمەد سەرھەنگی 1680 ................................................................................................................
محەمەد سەليمی 1680 ................................................................................................................. 2
محەمەد سەمەدی 1681 ....................................................................................................................
محەمەد سەمەدی 1681 ................................................................................................................. 2
محەمەد سەﯾدی 1682 .......................................................................................................................
محەمەد شاسوار قازی 1682 ..............................................................................................................
محەمەد شامحەمەدی 1682 ..............................................................................................................
محەمەد شيرﯾن 1683 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

120

http://www.kurdipedia.org

محەمەد شير ژ 1683 ..........................................................................................................................
محەمەد ش خەپور1684 ......................................................................................................................
محەمەد ش خەﯾی 1684 .....................................................................................................................
محەمەد ش رﯾن 1684 .........................................................................................................................
محەمەد شەرﯾف جەمشيدی 1685 ....................................................................................................
محەمەد شەرﯾفی 1685 .....................................................................................................................
محەمەد شەرﯾفی 1686 .................................................................................................................. 2
محەمەد شەرﯾفی 1686 .................................................................................................................. 3
محەمەد شەمعی 1686 ......................................................................................................................
محەمەد شەوقی  -موالزم شەوقی 1687 ..........................................................................................
محەمەد عيسالە 1687 .......................................................................................................................
محەمەد عيوەزی 1688 ........................................................................................................................
محەمەد عەباسی 1688 .....................................................................................................................
محەمەد عەبدو ال مستەفا  -شوخاڵ 1688 ........................................................................................
محەمەد عەبدو ئازادە 1689 ...............................................................................................................
محەمەد عەبدو ئازادە 1689 ............................................................................................................ 2
محەمەد عەبدو ھی 1690 ................................................................................................................
محەمەد عەبدی1690 .........................................................................................................................
محەمەد عەبدی 1691 ..................................................................................................................... 2
محەمەد عەجەم 1691 ........................................................................................................................
محەمەد عەرەب 1691 .........................................................................................................................
محەمەد عەزﯾز بارام 1692 ...................................................................................................................
محەمەد عەزﯾزی  -ک وڕەش 1692 .....................................................................................................
محەمەد عەزﯾزی 1692 .................................................................................................................... 2
محەمەد عەزﯾزی 1693 .................................................................................................................... 4
محەمەد عەزﯾزﯾان 1693 ......................................................................................................................
محەمەد عەزﯾزﯾانی 1694 ....................................................................................................................
محەمەد عەلی زادە 1694 ...................................................................................................................
محەمەد عەلی زادە 1694 ............................................................................................................... 2
محەمەد عەليار 1695 ..........................................................................................................................
محەمەد عەليالی1695 .......................................................................................................................
محەمەد عەليزادە 1696 ......................................................................................................................
محەمەد عەلەوی 1696 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

121

http://www.kurdipedia.org

محەمەد غەفوری 1696 .......................................................................................................................
محەمەد فاتحی 1697 .........................................................................................................................
محەمەد فاروق بازﯾار 1697 ..................................................................................................................
محەمەد فتوحی1698 .........................................................................................................................
محەمەد فيازی 1698 ...........................................................................................................................
محەمەد فەرخە 1698 ..........................................................................................................................
محەمەد فەرھادی 1699 .....................................................................................................................
محەمەد فەق

حەسەن 1699 ...........................................................................................................

محەمەد فەق

زادە 1700 ...................................................................................................................

محەمەد قادرزادە 1700 ........................................................................................................................
محەمەد قادرنژاد 1700 ........................................................................................................................
محەمەد قادری 1701 ..........................................................................................................................
محەمەد قادری 1701 ....................................................................................................................... 2
محەمەد قادری 1702 ....................................................................................................................... 3
محەمەد قادری 1702 ....................................................................................................................... 4
محەمەد قادری 1703 ....................................................................................................................... 5
محەمەد قارەمانی1703 ......................................................................................................................
محەمەد قاسمی 1703 .......................................................................................................................
محەمەد قودسی 1704 .......................................................................................................................
محەمەد قوربانی 1705 ........................................................................................................................
محەمەد قوربانی 1705 .................................................................................................................... 2
محەمەد قە تی1705 .........................................................................................................................
محەمەد گردنيا 1706 ...........................................................................................................................
محەمەد گفتاری1706 .........................................................................................................................
محەمەد گودەرزی 1707 ......................................................................................................................
محەمەد گومگەشتە 1707 ..................................................................................................................
محەمەد گوڵ  1998 / 10 / 19زﯾندانی ئەماسيا 1707 .......................................................................
محەمەد گو وی 1708 .........................................................................................................................
محەمەد الوەﯾی 1708 .........................................................................................................................
محەمەد مازوچی 1708 .......................................................................................................................
محەمەد مام رەحيمی 1709 ...............................................................................................................
محەمەد مام مەولودی 1709 ...............................................................................................................
محەمەد محەمەدئەمينی 1710 ..........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

122

http://www.kurdipedia.org

محەمەد محەمەدزادە1710 .................................................................................................................
محەمەد محەمەدنژاد 1710 .................................................................................................................
محەمەد محەمەدی 1711 ...................................................................................................................
محەمەد محەمەدی 1711 ................................................................................................................ 2
محەمەد محەمەدی 1711 ................................................................................................................ 3
محەمەد محەمەدی 1712 ................................................................................................................ 4
محەمەد محەمەدﯾان 1712 ..................................................................................................................
محەمەد محەمەدﯾان 1713 .............................................................................................................. 2
محەمەد مرادسەنەمی 1713 ..............................................................................................................
محەمەد مرادی 1714 ..........................................................................................................................
محەمەد مرادی 1714 .......................................................................................................................2
محەمەد مرادی 1714 .......................................................................................................................3
محەمەد مروەتی 1715 ........................................................................................................................
محەمەد مستەفاپور 1715 ...................................................................................................................
محەمەد مستەفانژاد1716 ..................................................................................................................
محەمەد مستەفاﯾی 1716 ..................................................................................................................
محەمەد معازی 1716 ..........................................................................................................................
محەمەد معمارپور 1717 .......................................................................................................................
محەمەد منبەری 1717 ........................................................................................................................
محەمەد موئمنی 1717 .......................................................................................................................
محەمەد موبەسری 1718 ....................................................................................................................
محەمەد موسئازادە1718 ....................................................................................................................
محەمەد ميرابی  -محەمەد س زدە 1719 ............................................................................................
محەمەد ميرزاﯾی 1719 .......................................................................................................................
محەمەد ميناﯾی 1719 .........................................................................................................................
محەمەد مەحمودی 1720 ...................................................................................................................
محەمەد مەحمودی 1720 ................................................................................................................ 2
محەمەد مەحمودی 1721 ................................................................................................................ 3
محەمەد مەحمودی 1721 ................................................................................................................ 4
محەمەد مەسعودی 1721 ...................................................................................................................
محەمەد مەعروفی 1722 ....................................................................................................................
محەمەد مەعروفی 1722 ....................................................................................................................
محەمەد مەالمينە 1722 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

123

http://www.kurdipedia.org

محەمەد مەالﯾی 1723 ........................................................................................................................
محەمەد مەالﯾی 1723 ........................................................................................................................
محەمەد مەالﯾی 1724 ..................................................................................................................... 2
محەمەد مەنافی 1724 ........................................................................................................................
محەمەد مەھدی 1724 .......................................................................................................................
محەمەد مەوالنی 1725 ......................................................................................................................
محەمەد مەوالنی 1725 ......................................................................................................................
محەمەد مەوالنی 1725 ................................................................................................................... 2
محەمەد مەولودی 1726 ......................................................................................................................
محەمەد مەولودی 1726 .................................................................................................................. 2
محەمەد نادری 1727 ...........................................................................................................................
محەمەد نازمی 1727 ..........................................................................................................................
محەمەد نانەوازادە 1727 .....................................................................................................................
محەمەد ندﯾمی 1728 .........................................................................................................................
محەمەد نوزەری 1728 .........................................................................................................................
محەمەد نيعمەتی 1729 ......................................................................................................................
محەمەد نەجات1729 ..........................................................................................................................
محەمەد نەججاڕی 1729 .....................................................................................................................
محەمەد نەزەری 1730 ........................................................................................................................
محەمەد نەسرو زادە 1730 ...............................................................................................................
محەمەد نەسيم جان  -ميران 1731 ....................................................................................................
محەمەد نەعيمی 1731 ......................................................................................................................
محەمەد ھەرکی 1731 ........................................................................................................................
محەمەد ھەمزەزادە 1732 ...................................................................................................................
محەمەد ھەﯾەجانی 1732 ...................................................................................................................
محەمەد وەﯾسی 1732 .......................................................................................................................
محەمەد وەﯾسی 1733 .................................................................................................................... 2
محەمەد وەﯾسە 1733 .........................................................................................................................
محەمەد کارەشی 1734 ......................................................................................................................
محەمەد کاکەمەمی 1734 ..................................................................................................................
محەمەد کوردنژاد  -محەمەد عەلی پير ژن 1734 ................................................................................
محەمەد کەرﯾم پيرانی 1735 ...............................................................................................................
محەمەد کەرﯾمی 1735 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

124

http://www.kurdipedia.org

محەمەد کەرﯾمی 1736 ................................................................................................................... 2
محەمەد کەرﯾمی 1736 ................................................................................................................... 3
محەمەد کەمانگەر1736 ......................................................................................................................
محەمەد ﯾازی ب غی 1737 .................................................................................................................
محەمەد ﯾوسفی 1737 .......................................................................................................................
محەمەد ﯾوسفی 1738 .................................................................................................................... 2
محەمەدئەمين ئازرەخش 1738 ...........................................................................................................
محەمەدئەمين ئيبراھيمی 1738 .........................................................................................................
محەمەدئەمين ئەحمەدپور 1739 .........................................................................................................
محەمەدئەمين ئەحمەدی 1739 ..........................................................................................................
محەمەدئەمين ئەس نی 1739 ...........................................................................................................
محەمەدئەمين ئەمير پاشاﯾی 1740 ....................................................................................................
محەمەدئەمين ئەميری 1740 ..............................................................................................................
محەمەدئەمين بارام ميرزا  -چرچە 1741 .............................................................................................
محەمەدئەمين باﯾەزﯾدی 1741 ............................................................................................................
محەمەدئەمين ب

غەم 1742 .............................................................................................................

محەمەدئەمين بەھرامی 1742 ...........................................................................................................
محەمەدئەمين پائيزە 1742 ..................................................................................................................
محەمەدئەمين تاھيری1743 ...............................................................................................................
محەمەدئەمين تەوەکولی 1743 ..........................................................................................................
محەمەدئەمين جيھان بەخش1744 ....................................................................................................
محەمەدئەمين حوس ن زادە 1744 ......................................................................................................
محەمەدئەمين خزری 1744 .................................................................................................................
محەمەدئەمين رەشيدی 1746 ............................................................................................................
محەمەدئەمين سولەﯾمان پور 1746 ....................................................................................................
محەمەدئەمين سو تانی1747 ............................................................................................................
محەمەدئەمين سﯚفی پور 1747 .........................................................................................................
محەمەدئەمين سەفا 1748 .................................................................................................................
محەمەدئەمين شەرﯾفی 1748 ...........................................................................................................
محەمەدئەمين فاتحی 1748 ...............................................................................................................
محەمەدئەمين فروغی 1749 ...............................................................................................................
محەمەدئەمين فەتحيان 1749 .............................................................................................................
محەمەدئەمين فەﯾروزمەند 1750 .........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

125

http://www.kurdipedia.org

محەمەدئەمين قﯚرغچی 1750 ............................................................................................................
محەمەدئەمين محەمەدپور1750 .........................................................................................................
محەمەدئەمين محەمەدی 1751 .........................................................................................................
محەمەدئەمين مستەفاپور 1751 .........................................................................................................
محەمەدئەمين ميرزاﯾی 1752 .............................................................................................................
محەمەدئەمين مەحمودی1752 ..........................................................................................................
محەمەدئەمين مەعروفی 1752 ..........................................................................................................
محەمەدئەمين مەغدوری 1753 ...........................................................................................................
محەمەدئەمين مەولودی 1753 ............................................................................................................
محەمەدئەمين مەولودی 1754 ........................................................................................................ 2
محەمەدئەمين نادری 1754 .................................................................................................................
محەمەدئەمين نەدﯾمی 1754 .............................................................................................................
محەمەدئەمين کەرﯾم زادە 1755 .........................................................................................................
محەمەدئەمين کەرﯾمی 1755 .............................................................................................................
محەمەدئەمين کەﯾھانی 1756 ............................................................................................................
محەمەدئەمين ﯾوسفی 1756 .............................................................................................................
محەمەدئەمين ﯾوسفی 1756 .......................................................................................................... 2
محەمەدتاھير شەرﯾفپور1757 .............................................................................................................
محەمەدتاھير عەبدا ی 1757 ..............................................................................................................
محەمەدتﯚفيق قوربانی 1758 ..............................................................................................................
محەمەدجەعفەر خاليدی 1758 ...........................................................................................................
محەمەدحوس ن باﯾەزﯾدی1758 ..........................................................................................................
محەمەدحوس ن دۆالو 1759 ................................................................................................................
محەمەدحوس ن عەبدو ھی 1759 ...................................................................................................
محەمەدحوس ن فيداﯾی 1760 ............................................................................................................
محەمەدحوس ن کەرﯾمی 1760 ..........................................................................................................
محەمەدحوس نی 1760 ......................................................................................................................
محەمەدحەسەن محەمەدی 1761 .....................................................................................................
محەمەدخاليد فەرەجی1761 ..............................................................................................................
محەمەدخانی فەﯾزو بەگی 1762 .......................................................................................................
محەمەدخەليل کەدخوداﯾی 1762 .......................................................................................................
محەمەدرەحيم ساعدی 1762 .............................................................................................................
محەمەدرەشيد حوس نی 1763 ..........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

126

http://www.kurdipedia.org

محەمەدرەشيد فەتاحی نيا 1763 .......................................................................................................
محەمەدرەشيد نەسيری 1764 ...........................................................................................................
محەمەدسا ح ئاقاﯾی 1764 .................................................................................................................
محەمەدسا ح ئيبراھيم ئازەر 1765 .....................................................................................................
محەمەدسا ح سەعيدی 1765 ...........................................................................................................
محەمەدسا ح فەرەجی 1765 .............................................................................................................
محەمەدسا ح ن عمەتی 1766 .............................................................................................................
محەمەدسا ح وەﯾسی 1766 ..............................................................................................................
محەمەدسەدﯾق سا حی 1767 ..........................................................................................................
محەمەدسەدﯾق عەلی نژاد1767 .......................................................................................................
محەمەدسەدﯾق فەروخيان 1767 ........................................................................................................
محەمەدسەعيد ئيسماعيلی 1768 ....................................................................................................
محەمەدسەعيد قادری 1768 ..............................................................................................................
محەمەدسەعيد ﯾەعقوبی  -سەﯾد کاڵ کاڵ 1769 ..............................................................................
محەمەدسەليم منبەری 1769 ............................................................................................................
محەمەدشەرﯾف بزندار 1769 ...............................................................................................................
محەمەدشەرﯾف رەشيدی 1770 .........................................................................................................
محەمەدعەزﯾز سەليمی 1770 ............................................................................................................
محەمەدعەزﯾز قادری 1771 .................................................................................................................
محەمەدعەلی ئەحمەدی 1771 ..........................................................................................................
محەمەدعەلی باﯾەزﯾدی 1771 ............................................................................................................
محەمەدعەلی شيری 1772 ................................................................................................................
محەمەدعەلی عەتاری 1772 ..............................................................................................................
محەمەدعەلی محەمەدی 1773 .........................................................................................................
محەمەدعەلی منبەری 1773 ..............................................................................................................
محەمەدعەلی نەقشبەندی 1773 ......................................................................................................
محەمەدعەلی کوھی 1774 ................................................................................................................
محەمەدعەلی کەرﯾمی 1774 .............................................................................................................
محەمەدغەرﯾب ئيسماعيلی 1775 .....................................................................................................
محەمەدالو حوس نی 1775 .................................................................................................................
محەمەدالو مکائيلی 1775 ...................................................................................................................
محەمەدلەتيف عەزﯾزی 1776 ..............................................................................................................
محەمەدمراد حەﯾدەری 1776 ..............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

127

http://www.kurdipedia.org

محەمەدميرزا فەرەجی1777 ...............................................................................................................
محەمەدنەجيب محەمەدی 1777 ........................................................................................................
محەمەدنەعيم کامکار 1777 ................................................................................................................
محەمەدکەرﯾم خودادادی 1778 ...........................................................................................................
محەمەدکەرﯾم سەﯾف پەناھی 1778 ..................................................................................................
محەمەدکەرﯾم فەﯾزی 1779 ................................................................................................................
محەمەدکەرﯾم نوسرەتی 1779 ...........................................................................................................
محەمەدکەرﯾم نەدﯾمی 1779 ..............................................................................................................
محەی خولە در ژ1780 ........................................................................................................................
مراد ئازادەدل 1781 ..............................................................................................................................
مراد باشەھامەت 1781 .......................................................................................................................
مراد پی مودە 1781 .............................................................................................................................
مراد تەکبيری 1782 .............................................................................................................................
مراد حوس نپور 1782 ..........................................................................................................................
مراد خادم با ەخچی 1783 ..................................................................................................................
مراد درﯾازی 1783 ................................................................................................................................
مراد دەرو شی1784 ...........................................................................................................................
مراد رەحيم زادە 1784 .........................................................................................................................
مراد رەسوڵ زادە 1784 ........................................................................................................................
مراد رەسو پور 1785 ............................................................................................................................
مراد رەسو زادە 1785 ..........................................................................................................................
مراد سورنی 1786 ..............................................................................................................................
مراد شير ژ 1786 .................................................................................................................................
مراد شير ژ پادام 1786 ........................................................................................................................
مراد عەزﯾزی 1787 ..............................................................................................................................
مراد عەزﯾزی 1787 ........................................................................................................................... 2
مراد الھيجانی 1788 ...........................................................................................................................
مراد مەردانی 1788 .............................................................................................................................
مراد وەلەدب گی1789 ..........................................................................................................................
مراد کاکە ھی 1789 .........................................................................................................................
مراد کرمانج 1789 ................................................................................................................................
مراد کوفی 1790 .................................................................................................................................
مرادرەسوڵ عەلی زادە 1790 ..............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

128

http://www.kurdipedia.org

مروەت جەنگدووست 1791 .................................................................................................................
مرﯾەم ئيبراھيمی 1791 .......................................................................................................................
مرﯾەم ئيب اھيمی 1791 .......................................................................................................................
مرﯾەم بابەکرزادە 1792 ........................................................................................................................
مستەفا ئابدار 1792 ............................................................................................................................
مستەفا ئابدانە 1792 ..........................................................................................................................
مستەفا ئابياری1793 ..........................................................................................................................
مستەفا ئيبراھيمی 1793 ...................................................................................................................
مستەفا ئيبراھيمی 1794 ................................................................................................................ 2
مستەفا ئيبراھيمی 1794 ................................................................................................................ 3
مستەفا ئيبراھيمی 1795 ................................................................................................................ 4
مستەفا ئەسەدی 1795 .....................................................................................................................
مستەفا ئەفشار1795 .........................................................................................................................
مستەفا باوەﯾسی 1796 .....................................................................................................................
مستەفا باﯾەزﯾدی 1796 ......................................................................................................................
مستەفا بواسی 1797 .........................................................................................................................
مستەفا بەقاﯾی 1797 .........................................................................................................................
مستەفا بەگی فەتاح بەگ 1797 .........................................................................................................
مستەفا پاوەند 1798 ...........................................................................................................................
مستەفا پورئازەر 1798 .........................................................................................................................
مستەفا تاقە 1798 ..............................................................................................................................
مستەفا حاجی زادە1799 ...................................................................................................................
مستەفا حاميدی1799 ........................................................................................................................
مستەفا حوس نی 1800 ......................................................................................................................
مستەفا خادەمی 1800 .......................................................................................................................
مستەفا خزری 1801 ...........................................................................................................................
مستەفا خزری 1801 ........................................................................................................................ 2
مستەفا خورشيدی1801 ....................................................................................................................
مستەفا خەسرەوی 1802 ...................................................................................................................
مستەفا دادﯾلی 1802 .........................................................................................................................
مستەفا دامەنگير 1803 .......................................................................................................................
مستەفا دانيشمەند 1803 ...................................................................................................................
مستەفا د بوکری 1803 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

129

http://www.kurdipedia.org

مستەفا راوند 1804 .............................................................................................................................
مستەفا رزمان 1804 ............................................................................................................................
مستەفا رەحيمی 1805 .......................................................................................................................
مستەفا رەسو ی 1805 ......................................................................................................................
مستەفا رەشيدی 1805 ......................................................................................................................
مستەفا زلە  -مستەفا رەش 1806 .....................................................................................................
مستەفا زەھابی 1806 ........................................................................................................................
مستەفا سﯚفی 1807 .........................................................................................................................
مستەفا سﯚفی حوس ن 1807 ...........................................................................................................
مستەفا سەليمی 1807 .....................................................................................................................
مستەفا سە حی 1808 .....................................................................................................................
مستەفا شاھين  1998 / 11 / 16ئە مانيا 1808 ................................................................................
مستەفا ش خی 1808 .........................................................................................................................
مستەفا شەب ەندی 1809 ...................................................................................................................
مستەفا عيسمەتی1809 ...................................................................................................................
مستەفا عەزﯾزی 1809 ........................................................................................................................
مستەفا عەسری 1810 .......................................................................................................................
مستەفا عەلی پور 1810 .....................................................................................................................
مستەفا عەلی پور 1811 .................................................................................................................. 2
مستەفا عەلی زادە 1811 ...................................................................................................................
مستەفا عەليزادە 1811 .......................................................................................................................
مستەفا عەلەوی 1812 .......................................................................................................................
مستەفا غەفوری 1812 .......................................................................................................................
مستەفا فاتحی 1813 ..........................................................................................................................
مستەفا فەرخەپور 1813 ......................................................................................................................
مستەفا فەرقی 1813 .........................................................................................................................
مستەفا فەق

عەبدو

1814 ............................................................................................................

مستەفا قادرزادە 1814 ........................................................................................................................
مستەفا قادری 1814 ...........................................................................................................................
مستەفا قادری 1815 ....................................................................................................................... 2
مستەفا قادری 1815 ....................................................................................................................... 3
مستەفا قارنەﯾی 1816 ........................................................................................................................
مستەفا قارەمانی 1816 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

130

http://www.kurdipedia.org

مستەفا گو زاری 1816 ........................................................................................................................
مستەفا محەمەدپور 1817 ...................................................................................................................
مستەفا محەمەدزادە  -مستەفا کاکەلە 1817 ....................................................................................
مستەفا محەمەدنژاد1818 ..................................................................................................................
مستەفا محەمەدی 1818 ....................................................................................................................
مستەفا محەمەدی 1818 ................................................................................................................ 2
مستەفا محەمەدی 1819 ................................................................................................................ 3
مستەفا مرادی 1819 ..........................................................................................................................
مستەفا مستەفەوی 1820 .................................................................................................................
مستەفا مەحمودزادە 1820 .................................................................................................................
مستەفا مەحمودی 1820 ....................................................................................................................
مستەفا مەعروفی 1821 .....................................................................................................................
مستەفا نەبی زادە1821 .....................................................................................................................
مستەفا ھەمزەﯾی 1822 .....................................................................................................................
مستەفا وەتەنخاە1822 .......................................................................................................................
مستەفا وەکالەتی 1822 .....................................................................................................................
مستەفا کەرﯾمی 1823 .......................................................................................................................
مستەفا کەرﯾمی 1823 .................................................................................................................... 2
مستەفا کەرﯾمی واحد1824 ...............................................................................................................
مالزم جوام ر 1824 ..............................................................................................................................
موئمن مارفی1825 .............................................................................................................................
موتەليب ئاقاﯾی1825 ..........................................................................................................................
موتەليب سەعيد فەر 1825 .................................................................................................................
موتەليب قادری 1826 ..........................................................................................................................
موتەليب مەجيد  -نەبەز 1826 .............................................................................................................
موتەليب نەبی زادە 1827 ....................................................................................................................
موحسين رەسوڵ محەمەد 1827 ........................................................................................................
موحسين گادانی 1827 .......................................................................................................................
موحمەد سەليمی 1828 .....................................................................................................................
موحيبەت محرابی 1828 ......................................................................................................................
موحەﯾيەدﯾن سەﭬيملی  1998 / 11 / 15زﯾندانی ئامەد 1829 ...........................................................
موختار ئيبراھيمی 1829 ......................................................................................................................
موختار ئيبراھيمی 1829 .................................................................................................................. 2

ﻻﭘەڕە

131

http://www.kurdipedia.org

موختار عەبدو

حاجی غەرﯾب 1830 .................................................................................................

موختار کەرﯾمی1830 ..........................................................................................................................
موراد ئەحمەدی 1830 .........................................................................................................................
موراد خەسرەوی1831 ........................................................................................................................
موراد کاﯾا  1998 / 10 /18زﯾندانی بارتن 1831 ....................................................................................
مورتەزا تابعی 1831 .............................................................................................................................
مورتەزا مرادی 1832 ............................................................................................................................
موزەفەر ئەحمەدی1832 .....................................................................................................................
موزەفەر پاکزاد 1833 ............................................................................................................................
موزەفەر تابعی 1833 ...........................................................................................................................
موزەفەر رەحمانی 1833 ......................................................................................................................
موزەفەر زارعی1834 ...........................................................................................................................
موزەفەر وەزﯾری 1834 .........................................................................................................................
موزەفەر کازمی 1835 ..........................................................................................................................
موزەفەر کامەرانی 1835 ......................................................................................................................
موسا ئەحمەدی 1836 ........................................................................................................................
موسا خە يفانی1836 .........................................................................................................................
موسا روستاﯾی1836 ..........................................................................................................................
موسا زەندکەرﯾمی1837 .....................................................................................................................
موسا ش رخانی 1837 .........................................................................................................................
موسا شەعبانی 1838 ........................................................................................................................
موسا عەلی  -کاروان گابار 1838 .........................................................................................................
موسلم ئيبراھيمی 1838 ....................................................................................................................
موسليح نەسيری 1839 ......................................................................................................................
موسليم موحەمەد  1998 / 10 / 26زﯾندانی عەنتاب 1839 ................................................................
موالزم سەﯾد کەرﯾم 1839 ...................................................................................................................
موھيب حەﯾدەری1840 .......................................................................................................................
مکائيل شەمسی 1840 ......................................................................................................................
مکائيل قەترانی 1841 ..........................................................................................................................
مکائيل کەنعانی 1841 .........................................................................................................................
ميدﯾا جەمال عەبدولقادر 1842 ............................................................................................................
ميدﯾا عوسمان عەلی 1842 ................................................................................................................
مير ئەحمەد ئەحمەدی 1842 ..............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

132

http://www.kurdipedia.org

ميرئاغا جيھانگيری 1843 .....................................................................................................................
ميرحاجی مام کاک 1843 ....................................................................................................................
ميرزا ئەحمەد کەفشی 1843 ..............................................................................................................
ميرزا چوبوکچو  1998 / 11 /27زﯾندانی باتمان لەئەنجامی مانگرتن شەھيدبوو 1844 .......................
ميرزا سەﭬيملی  1998 / 10 / 26زﯾندانی ئەرزڕۆم 1844 ...................................................................
ميرزا محەمەد برناس 1844 .................................................................................................................
ميرزا محەمەد شادمانی 1845 ............................................................................................................
ميرزا محەمەد کەنعانی 1845 ..............................................................................................................
ميرزا مەحمودی 1846 .........................................................................................................................
ميرزاعەبدو

زارعی 1846 ..................................................................................................................

ميرۆ ئابساالن1847 .............................................................................................................................
ميزان پورمەند1847 .............................................................................................................................
مينا کرمانج 1847 ................................................................................................................................
مينە شەم1849 ..................................................................................................................................
مەتين ﯾورتسەﭬەر  1998 / 11/20کﯚجائەلی لە ئەنجامی ئەشکەنجەدا شەھيد بوو1849 ...............
مەجنون قوربانی 1850 ........................................................................................................................
مەجيد پەﯾرەوان 1850 .........................................................................................................................
مەجيد رۆستەمی 1850 ......................................................................................................................
مەجيد رۆستەمی 1851 ...................................................................................................................2
مەجيد رەسو ی1851 .........................................................................................................................
مەجيد س دوزی1852 .........................................................................................................................
مەجيد سەرحەدی 1852 .....................................................................................................................
مەجيد عومەری 1852 .........................................................................................................................
مەجيد عەزﯾزی 1853 ..........................................................................................................................
مەجيد عەلی پور 1853 .......................................................................................................................
مەجيد فەراموشی 1854 .....................................................................................................................
مەجيد قادری 1854 .............................................................................................................................
مەجيد قو ی زادە 1854 .......................................................................................................................
مەجيد محەمەدﯾان 1855 ....................................................................................................................
مەجيد مەجيدﯾان 1855 .......................................................................................................................
مەجيد نوری 1856 ...............................................................................................................................
مەجيد ھاتف سەفەر 1856 .................................................................................................................
مەجيد کاوﯾان  -ھەﭬاڵ سمکﯚ 1856 ...................................................................................................

ﻻﭘەڕە

133

http://www.kurdipedia.org

مەجيد کەرﯾمی 1857 .........................................................................................................................
مەجيد ﯾوزی 1857 ...............................................................................................................................
مەحفوز بيليجی ناسراو بە )جودی( ،لەداﯾکبووی  1976ئ ليح ــ کﯚزﯾک ،بەشدارﯾکردن 1995
گارزان ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1998ئامەد1858 ............................................................ .
مەحمود ئازەری 1858 ..........................................................................................................................
مەحمود ئامانی1858 ..........................................................................................................................
مەحمود ئيسماعيلی 1859 .................................................................................................................
مەحمود ئە ماس نژاد 1859 ................................................................................................................
مەحمود بازئەفکەن 1860 ....................................................................................................................
مەحمود بلکامە 1860 ..........................................................................................................................
مەحمود بەربەری 1860 .......................................................................................................................
مەحمود پيرەباب1861 .........................................................................................................................
مەحمود تا نی 1861 ..........................................................................................................................
مەحمود تەقی زادە 1862 ....................................................................................................................
مەحمود تەھماسبی 1862 .................................................................................................................
مەحمود جانب غی 1862 .....................................................................................................................
مەحمود چوپان زادە 1863 ...................................................................................................................
مەحمود چکلو 1863 ............................................................................................................................
مەحمود حوس ن زادە 1864 ................................................................................................................
مەحمود حيسامی 1864 .....................................................................................................................
مەحمود حەسەن خا ی 1864 ............................................................................................................
مەحمود خاليدی 1865 ........................................................................................................................
مەحمود خا خاڵ 1865 .........................................................................................................................
مەحمود خە يفانی 1866 ....................................................................................................................
مەحمود داﯾک خامە 1866 ...................................................................................................................
مەحمود رۆستەم زادە 1867 ................................................................................................................
مەحمود رﯾزەﯾی 1867 .........................................................................................................................
مەحمود رەبانی 1867 .........................................................................................................................
مەحمود رەحمەت پور 1868 .................................................................................................................
مەحمود رەسوڵ حمەمەد 1868 ..........................................................................................................
مەحمود رەمەزان نژاد 1869 .................................................................................................................
مەحمود سا حی 1869 .................................................................................................................... 2
مەحمود سو تانی 1869 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

134

http://www.kurdipedia.org

مەحمود سەبزﯾاری 1870 ....................................................................................................................
مەحمود سەدری 1870 .......................................................................................................................
مەحمود سەربورەھنە 1871 ................................................................................................................
مەحمود سەمەدی 1871 ....................................................................................................................
مەحمود سەﯾدەپور 1871 ....................................................................................................................
مەحمود شابازی 1872 ........................................................................................................................
مەحمود شير ژ 1872 ..........................................................................................................................
مەحمود ش رۆ 1873 ............................................................................................................................
مەحمود شەفاﯾی 1873 ......................................................................................................................
مەحمود عبادی 1873 ..........................................................................................................................
مەحمود عەبدو پور 1874 ..................................................................................................................
مەحمود عەزﯾزی 1874 ........................................................................................................................
مەحمود عەزﯾزی 1874 ........................................................................................................................
مەحمود عەسکەری 1875 ..................................................................................................................
مەحمود فەق

زادە 1875 ...................................................................................................................

مەحمود فەﯾزی 1876 ..........................................................................................................................
مەحمود قادرزادە 1876 ........................................................................................................................
مەحمود قوربانی 1876 ........................................................................................................................
مەحمود قوربانی 1877 .....................................................................................................................2
مەحمود گودەرزی 1877 ......................................................................................................................
مەحمود گوالبی 1878 .........................................................................................................................
مەحمود مام قادری 1878 ....................................................................................................................
مەحمود محەمەد جان  -خولەی حەمە جان 1878 ..............................................................................
مەحمود محەمەدی 1879 ...................................................................................................................
مەحمود محەمەدی 1879 ................................................................................................................ 2
مەحمود محەمەدی 1879 ................................................................................................................ 3
مەحمود مرادی 1880 ..........................................................................................................................
مەحمود مرادی 1880 ....................................................................................................................... 2
مەحمود مستەفاﯾی 1881 ..................................................................................................................
مەحمود موھاجری 1881 .....................................................................................................................
مەحمود مەحمودپور 1881 ...................................................................................................................
مەحمود مەحمودپور 1882 ...................................................................................................................
مەحمود مەحمودتاش 1882 ................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

135

http://www.kurdipedia.org

مەحمود مەحمودزادە 1883 .................................................................................................................
مەحمود مەحمودی 1883 ....................................................................................................................
مەحمود مەحمودﯾان 1883 ..................................................................................................................
مەحمود مەھاجری 1884 ....................................................................................................................
مەحمود مەولودی 1884 ......................................................................................................................
مەحمود والی  -ئەبو جاندی 1885 ......................................................................................................
مەحمود کاکەخانی 1885 ....................................................................................................................
مەحمود کوھزادی 1885 ......................................................................................................................
مەحمود کﯚنەپﯚشی 1886 ..................................................................................................................
مەحمود کەرﯾمی 1886 .......................................................................................................................
مەحمود کەرﯾمی 1887 ....................................................................................................................2
مەحمود کەرەمی 1887 .......................................................................................................................
مەحمود کەالشی 1887 ......................................................................................................................
مەحکوم تەﯾمور پور 1888 ....................................................................................................................
مەحکوم تەﯾمورپور 1888 .....................................................................................................................
مەدرەک مستەفاﯾی 1889 ..................................................................................................................
مەرال کاشﯚتوراجاک  1998 / 10 /20زﯾندانی چەناک قالە 1889 ........................................................
مەرﯾوان حەمە رەشيد1889 ................................................................................................................
مەرﯾوان حەمەسا ح  -مەردۆخ 1890 ...................................................................................................
مەسعود ئاکن ناسراو بە )مونزور( ،لەداﯾکبووی  1971ئەلعەزﯾز ،بەشدارﯾکردن  1995گارزان ،شو ن
و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1997د رسيم1890 ............................................................................... .
مەسعود مرادی 1890 .........................................................................................................................
مەسعود کەرﯾمی 1891 ......................................................................................................................
مەعروف ئەقرا 1891 ............................................................................................................................
مەعروف سﯚھرابی 1892 ....................................................................................................................
مەعروف سەليمی1892 .....................................................................................................................
مەعروف عەلی نژاد 1893 ...................................................................................................................
مەعروف نەبی 1893 ...........................................................................................................................
مەعروف نەزەری 1893 ........................................................................................................................
مەعسومە 1894 .................................................................................................................................
مەقسوود مەحمودی 1894 .................................................................................................................
مەال ئاراس 1894 .................................................................................................................................
مەال ئاوارە  -ئەحمەد شە ماشی1895 ..............................................................................................

ﻻﭘەڕە

136

http://www.kurdipedia.org

مەال حەسەن الجەوەردی 1895 ..........................................................................................................
مەال رەحمان فاتحی 1895 ..................................................................................................................
مەال رەحمان الھيجانی 1896 .............................................................................................................
مەال رەسوڵ گەردی1896 ...................................................................................................................
مەال سل مان 1897 ..............................................................................................................................
مەال عومەر سو تان سوارە 1899 ........................................................................................................
مەال عەبدولباقی واعزی 1899 ............................................................................................................
مەال عەبدو

1899 .............................................................................................................................

مەال عەبدو ی جوتيار1900 ...............................................................................................................
مەال عەلی 1901 .................................................................................................................................
مەال لەتيف پ نجو نی 1902 .................................................................................................................
مەال محەمەد ئەمين خزری1902 ........................................................................................................
مەال محەمەد عەزﯾزی1904 ................................................................................................................
مەال مەحمود بيھترزادە  -مەالی گوندەکە 1904 ..................................................................................
مەال ﯾادگار 1904 ..................................................................................................................................
مەالئيسماعيل مەالبەس

1905 .......................................................................................................

مەالئەحمەد خا ەﯾی 1905 .................................................................................................................
مەالئەحمەد دەرو شی 1906 ..............................................................................................................
مەالئەحمەد مورادی 1906 ..................................................................................................................
مەالبراﯾم حيکمەت 1907 .....................................................................................................................
مەالبراﯾم رۆستەمی 1907 ..................................................................................................................
مەالحوس ن دەھ ش 1907 .................................................................................................................
مەالحوس ن مارەغانی  -کاوە 1908 ....................................................................................................
مەالحەسەن شەﯾداﯾی 1908 .............................................................................................................
مەالخدر رەسو پور 1909 .....................................................................................................................
مەالداود حەسمی 1909 .....................................................................................................................
مەالرەحيم و ردی1909 .......................................................................................................................
مەالرەزا محەمەدی 1910 ....................................................................................................................
مەالسا ح مەعروفی 1910 ..................................................................................................................
مەالعارف ئاژری 1911 .........................................................................................................................
مەالقادر کوردستانی 1911 ..................................................................................................................
مەالمەحمود زەنگنە 1911 ...................................................................................................................
مەالکەرﯾم دادﯾلی 1912 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

137

http://www.kurdipedia.org

مەناف ئازرەخش 1912 ........................................................................................................................
مەناف لەشکری1913 .........................................................................................................................
مەناف ميھەن خا 1913 .......................................................................................................................
مەنسور ئەحمەدی 1913 ....................................................................................................................
مەنسور ئەحمەدی 1914 ................................................................................................................. 2
مەنسور باوەﯾسی 1914 .....................................................................................................................
مەنسور جناح 1915 .............................................................................................................................
مەنسور حوس ن نژاد 1915 .................................................................................................................
مەنسور حوس نی 1915 .....................................................................................................................
مەنسور حوس نی 1916 .................................................................................................................. 2
مەنسور حەقپور 1918 .........................................................................................................................
مەنسور خوسرەوی 1918 ...................................................................................................................
مەنسور درودگەر 1918 ........................................................................................................................
مەنسور رەحيمی1919 .......................................................................................................................
مەنسور رەشيدی 1919 ......................................................................................................................
مەنسور رەھاﯾی 1920 ........................................................................................................................
مەنسور سوارە 1920 ..........................................................................................................................
مەنسور شافعی 1921 ........................................................................................................................
مەنسور فەتاحی 1921 .................................................................................................................... 2
مەنسور فەق

مينە 1921 ..................................................................................................................

مەنسور مواﯾی 1922 ..........................................................................................................................
مەنسور مەعروفی 1922 .....................................................................................................................
مەنسور ناسری 1923 .........................................................................................................................
مەنسوور جەناح  -الﯾەنگری حدکا 1923 ..............................................................................................
مەنيجە عەبدولقادر 1923 ....................................................................................................................
مەھاجر عەبدولی 1924 ......................................................................................................................
مەھدی ئەحمەدی 1924 ....................................................................................................................
مەھدی پيری 1924 .............................................................................................................................
مەھدی سەبزە 1925 ..........................................................................................................................
مەھدی شکوھی 1925 ......................................................................................................................
مەوالن عەبدو خانی 1926 ................................................................................................................
مەولود ئاﯾدن ناسراو بە )چەکدار( ،لەداﯾکبووی  1983جزﯾر ،بەشدارﯾکردن  1993جزﯾر ،شو ن و
بەرواری گيانلەدەستدان؛  1995زاگرۆس 1926 ...................................................................................

ﻻﭘەڕە

138

http://www.kurdipedia.org

مەولود ئەحمەدی 1926 ......................................................................................................................
مەولود ئەلياسی 1927 .......................................................................................................................
مەولود پاچيدە 1927 ............................................................................................................................
مەولود حاجی زادە 1928 .....................................................................................................................
مەولود رۆستەمی 1928 ......................................................................................................................
مەولود رەسو ی 1928 ........................................................................................................................
مەولود عوقاب پەنجە 1929 .................................................................................................................
مەولود عەبدو ھی 1929 ..................................................................................................................
مەولود محەمەدی 1930 ......................................................................................................................
مەولود مەردوخی1930 .......................................................................................................................
مەولود ﯾونس پور 1931 ........................................................................................................................
نادر ئەحمەدی1931 ............................................................................................................................
نادر حەمەمرادی 1931 ........................................................................................................................
نادر داوەردان 1932 ..............................................................................................................................
نادر داوەرﯾان 1932 ...............................................................................................................................
نادر دل ری 1933 ..................................................................................................................................
نادر رەحمانی 1933 .............................................................................................................................
نادر رەحيمی 1933 ..............................................................................................................................
نادر ش خ مەجيدی 1934 ....................................................................................................................
نادر قازی زادە 1934 ............................................................................................................................
نادر وەزﯾری 1935 ................................................................................................................................
نادﯾە حەبيب 1935 ..............................................................................................................................
نازدار خزرنييان 1935 ............................................................................................................................
ناسح حەمەدەمين 1936 .....................................................................................................................
ناسح رۆستەمپور 1936 .......................................................................................................................
ناسر ئازەری 1936 ...............................................................................................................................
ناسر ئيبراھيم پور 1937 ......................................................................................................................
ناسر ئەمين زادە 1937 ........................................................................................................................
ناسر ئەمينی 1938 .............................................................................................................................
ناسر بارﯾک 1938 .................................................................................................................................
ناسر بيالنی 1938 ...............................................................................................................................
ناسر بەخشان 1939 ...........................................................................................................................
ناسر بەخشيان 1939 ..........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

139

http://www.kurdipedia.org

ناسر تەوەکولی1940 ..........................................................................................................................
ناسر حوس نی1940 ...........................................................................................................................
ناسر خاکی 1940 ................................................................................................................................
ناسر خزری 1941 ................................................................................................................................
ناسر خەليلی1941 .............................................................................................................................
ناسر دەشتی 1942 ............................................................................................................................
ناسر رۆستەمی 1942 .........................................................................................................................
ناسر رەشيدی 1942 ...........................................................................................................................
ناسر سا حپور 1943 ............................................................................................................................
ناسر سﯚفی 1943 ..............................................................................................................................
ناسر سﯚھرابی 1944 .........................................................................................................................
ناسر شوکرە 1944 ..............................................................................................................................
ناسر عەبدی 1944 ..............................................................................................................................
ناسر عەزﯾزی 1945 .............................................................................................................................
ناسر عەزﯾزی 1945 ..........................................................................................................................2
ناسر غو می 1946 .............................................................................................................................
ناسر غو می 1946 ......................................................................................................................... 2
ناسر فەتاحی1947 .............................................................................................................................
ناسر فەتتاحی 1947 ...........................................................................................................................
ناسر فەرشگەر 1949 ..........................................................................................................................
ناسر فەرنيا 1949 ................................................................................................................................
ناسر فەرھادی 1949 ...........................................................................................................................
ناسر قادری 1950 ................................................................................................................................
ناسر محەمەدپور 1950 ........................................................................................................................
ناسر مەحمودی 1951 .........................................................................................................................
ناسر مەوالنی پوور1951 .....................................................................................................................
ناسر ھادی 1951 ................................................................................................................................
ناسر ھندوش1952 .............................................................................................................................
ناسر ھوشياری 1952 .........................................................................................................................
ناسيح شەکوری 1952 ........................................................................................................................
نامق مرادی 1953 ...............................................................................................................................
ناميق باشماخی1953 ........................................................................................................................
ناميق محەمەد  -ناميقی حەمە چەتە 1954 .......................................................................................

ﻻﭘەڕە

140

http://www.kurdipedia.org

ناميق مرادی 1954 ..............................................................................................................................
ناھيد ش خی 1954 .............................................................................................................................
نحﯚ عەليزادە 1955 ..............................................................................................................................
نوری ئاجار  1998 / 11 / 27زﯾندانی ئﯚردو 1955 ................................................................................
نوری خوسرەوی 1955 ........................................................................................................................
نورەدﯾن بلکامە 1956 ...........................................................................................................................
نورەدﯾن جەباری 1956 .........................................................................................................................
نورەدﯾن جەمالزادە 1956 .....................................................................................................................
نورەدﯾن شاھين فەرھاد بەروار  1999 /3/5باشکەلە چاالکی فيدائی 1957 ......................................
نوسرەت عەزﯾزی 1957 .......................................................................................................................
نوعمانە گﯚج 1957 ...............................................................................................................................
نيان عەبدول ەزاق 1958 .......................................................................................................................
نيزام کﯚچەکی 1958 ...........................................................................................................................
نيعمەت ئەحمەدی 1958 .....................................................................................................................
نيعمەت دەست ئاموز 1959 .................................................................................................................
نيعمەت مرادی 1959 ...........................................................................................................................
نەبی ئە ماسی 1959 .........................................................................................................................
نەبی پيری 1960 .................................................................................................................................
نەبی خەليلی 1960 ............................................................................................................................
نەبی زارعی1961 ...............................................................................................................................
نەبی سەدری 1961 ............................................................................................................................
نەبی مرادی 1961 ...............................................................................................................................
نەجات شکور محەمەد نەجم  -گ کﯚ 1962 ..........................................................................................
نەجات عەزﯾز عباس لە سا ی  1983ئەنفالکراوە 1963 ......................................................................
نەجمەدﯾن جەوانمەرد 1963 ................................................................................................................
نەجمەدﯾن چوپانی 1964 .....................................................................................................................
نەجمەدﯾن حوس نی 1964 ..................................................................................................................
نەجمەدﯾن رەمەزانی 1964 .................................................................................................................
نەجمەدﯾن شەرﯾعەت پەنا 1965 .........................................................................................................
نەجمەدﯾن عەالﯾی 1965 ....................................................................................................................
نەجمەدﯾن منبەری 1966 ....................................................................................................................
نەجيب ئيبراھيمی 1966 .....................................................................................................................
نەجيبە بزمونە 1966 ............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

141

http://www.kurdipedia.org

نەجيبە حەسەن لە سالی  1989ئەنفالکراوە و فەﯾليە 1967 .............................................................
نەرﯾمان زەندی 1967 ...........................................................................................................................
نەزھات باراجی شەھرستان بﯚتان1967 .................................................................................. 1999
نەزﯾر عومەر  -ئارام 1968 .....................................................................................................................
نەسرو

غەفاری 1968 ......................................................................................................................

نەسرەدﯾن شەب ەندی 1969 ...............................................................................................................
نەسير موحسين 1969 ........................................................................................................................
نەسيم حوس نی 1970 .......................................................................................................................
نەغەدە رەسوڵ ئەحمەد 1970 ............................................................................................................
نەوزاد ش خی 1970 ............................................................................................................................
نەوﯾد پير خزری 1971 ..........................................................................................................................
ھادی ئەسەدزادە 1971 ......................................................................................................................
ھادی پا نی 1971 ..............................................................................................................................
ھادی پيشکاری 1972 .........................................................................................................................
ھادی سەبرئاوەر 1972 ........................................................................................................................
ھادی شامرادی 1972 .........................................................................................................................
ھادی عەزﯾزی 1973 ............................................................................................................................
ھادی محەمەدی 1973 .......................................................................................................................
ھادی محەمەدی 1974 .................................................................................................................... 2
ھاشم سە حيان 1974 ......................................................................................................................
ھاشم عەبدو ئازادە 1974 ..................................................................................................................
ھاشم منبەری 1975 ...........................................................................................................................
ھاوڕێ جەبار 1975 ..............................................................................................................................
ھاوڕێ شەرﯾف عەلی  -ھاوڕێ ھاوڕێ 1976 .....................................................................................
ھاوڕێ عەلی شەم رانی 1976 ...........................................................................................................
ھوشيار باھوش 1976 .........................................................................................................................
ھوشيار منبەری 1977 .........................................................................................................................
ھوشەنگ رەزاﯾی 1977 .......................................................................................................................
ھوشەنگ رەشيدی 1978 ...................................................................................................................
ھوشەنگ زەندی 1978 .......................................................................................................................
ھوشەنگ محەمەدی 1978 .................................................................................................................
ھوشەنگ ناسری 1979 ......................................................................................................................
ھوماﯾون ئەردە ن 1979 ......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

142

http://www.kurdipedia.org

ھوماﯾون نيلوفەری 1980 .....................................................................................................................
ھووشەنگ حەﯾدەری 1980 .................................................................................................................
ھيداﯾەت بەدری 1980 .........................................................................................................................
ھيداﯾەت حوس نی1981 .....................................................................................................................
ھيداﯾەت حوس نی 1981 ................................................................................................................. 2
ھيوا باڕۆﯾی 1982 ................................................................................................................................
ھيوا جەبار وەلی  -چەکدار 1982 ........................................................................................................
ھ من تەﯾموور 1982 ............................................................................................................................
ھەژار دﯾدەوانی 1983 ..........................................................................................................................
ھەژار رەزاﯾی1983 ..............................................................................................................................
ھەژار قەرەداغی 1983 ........................................................................................................................
ھەژار کەرﯾمی 1984 ...........................................................................................................................
ھەلﯚ بەگ 1984 ..................................................................................................................................
ھەمزە ئيسپەندار 1984 ......................................................................................................................
ھەمزە ئيفتخاری 1985 ........................................................................................................................
ھەمزە ئەمينپور 1985 ..........................................................................................................................
ھەمزە ئە ماس 1985 ..........................................................................................................................
ھەمزە ب ھنام 1986 .............................................................................................................................
ھەمزە حجازی 1986 ...........................................................................................................................
ھەمزە حەسەن 1987 .........................................................................................................................
ھەمزە خان ئەحمەدی 1987 ...............................................................................................................
ھەمزە رەسو پور 1987 ........................................................................................................................
ھەمزە ساالرعەشاﯾری 1988 ..............................................................................................................
ھەمزە سولەﯾمانی 1988 ....................................................................................................................
ھەمزە شاھی 1988 ...........................................................................................................................
ھەمزە ش خەﯾی1989 ........................................................................................................................
ھەمزە فەرەجی 1989 .........................................................................................................................
ھەمزە قادری 1990 .............................................................................................................................
ھەمزە گﯚران زادە1990 .......................................................................................................................
ھەمزە محەمەدپور 1990 .....................................................................................................................
ھەمزە مەنسوری 1991 ......................................................................................................................
ھەمزە ھەمزەزادە 1991 ......................................................................................................................
ھەمين سدﯾق پيرۆ 1992 ....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

143

http://www.kurdipedia.org

ھەﯾسەم ئيبراھيم 1992 .....................................................................................................................
واحيد قاسمی 1992 ...........................................................................................................................
واحيد مەحمودی 1993 ........................................................................................................................
واحيد مەحمودﯾان 1993 ......................................................................................................................
واحيد نيرومەند 1993 ...........................................................................................................................
واسع منبەری 1994 ............................................................................................................................
ورﯾا رەحمانی 1994 .............................................................................................................................
ورﯾا ش خ رەشيد گوللە نەب 1995 .......................................................................................................
وەتەن فەرامەرزی1995 .......................................................................................................................
وەستا براﯾم بەننا 1995 .......................................................................................................................
وەستا محەمەد دغﯚ 1996 ...................................................................................................................
وەسمان عوسمان رەسول  -شﯚڕش 1996 ........................................................................................
وەسيم سەمەدی 1997 ......................................................................................................................
وەفا ئەرکان 1997 ................................................................................................................................
وەفا ئەلياسی 1997 ............................................................................................................................
وەفا برازندە 1998 ................................................................................................................................
وەفا مەحمودی 1998 ..........................................................................................................................
وەلی ئيبراھيمی1999 ........................................................................................................................
وەلی جەواھيری 1999 ........................................................................................................................
وەلی حاتەمی 2000 ...........................................................................................................................
وەلی عيوزی 2000 ..............................................................................................................................
وەلی فەتاحی 2000 ............................................................................................................................
وەلی نادری 2001 ...............................................................................................................................
وەلی وەلی زادە2001 .........................................................................................................................
وەلی ﯾوسفپور 2002 ...........................................................................................................................
وەھاب ئاغای رواندزی 2002 ................................................................................................................
وەھاب ئەميری 2002 ...........................................................................................................................
وەﯾسی کاراھان ی  -بەختيار کەنداڵ 2003 .........................................................................................
ﭬيان جاف 2003 ...................................................................................................................................
ﭬيان سﯚران 2005 ................................................................................................................................
کازم خاتوونی 2006 .............................................................................................................................
کامبيز باباﯾی 2006 ..............................................................................................................................
کاميل ئيبراھيمی 2007 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

144

http://www.kurdipedia.org

کاميل بادﯾنی 2007 .............................................................................................................................
کاميل جيھانگيری2007 .......................................................................................................................
کاميل حەسەنپور 2008 .......................................................................................................................
کاميل خەليلی 2008 ...........................................................................................................................
کاميل رەشﯚ 2008 ...............................................................................................................................
کاميل زارعی 2009 ..............................................................................................................................
کاميل سەميمی 2009 ........................................................................................................................
کاميل ش خ عارف 2010 ......................................................................................................................
کاميل مستەفەوی 2010 .....................................................................................................................
کاميلی شەفيق2010 .........................................................................................................................
کامەران پەنابەر 2011 ..........................................................................................................................
کامەران جيھانی 2011 ........................................................................................................................
کامەران خەﯾا ی 2011 ........................................................................................................................
کامەران رەسوو زادە  -شەنگە 2012 ...................................................................................................
کامەران رەسو زادە  -شەنگە2013 .....................................................................................................
کامەران زاھير حەجازی 2013 ..............................................................................................................
کامەران سەعيد والی بەگ 2013 .......................................................................................................
کامەران شافعی 2014 ........................................................................................................................
کامەران ش خولئيسالمی 2014 ..........................................................................................................
کاووس منبەری 2015 ..........................................................................................................................
کاوە ئەفرنگە 2015 ..............................................................................................................................
کاوە چاالکی 2015 ..............................................................................................................................
کاوە حەکيم زادە 2016 ........................................................................................................................
کاوە رەسو پور 2016 ............................................................................................................................
کاوە عەزﯾزپور 2017 .............................................................................................................................
کاوە عەلی سا ح  -دکتﯚر سيروان 2017 .............................................................................................
کاوە قاسمی 2020 .............................................................................................................................
کاکە خوسرەوی 2020 .........................................................................................................................
کاکە سادقی 2021 ...........................................................................................................................
کاکە
کا

ساعدی 2021 .........................................................................................................................
کە ھوڕی 2021 ...........................................................................................................................

کلسوم حوس نی 2022 .......................................................................................................................
کولسوم جەنگدووست 2022 ...............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

145

http://www.kurdipedia.org

کولسوم فەتتاحی 2023 ......................................................................................................................
کو خا عومەر سو تانی 2023 ...............................................................................................................
کو خا مەحمود2023 ............................................................................................................................
کەرﯾم ئابياری 2024 .............................................................................................................................
کەرﯾم ئارامش 2024 ............................................................................................................................
کەرﯾم ئاقادوست 2024 .......................................................................................................................
کەرﯾم ئيبراھيم پور 2025 .....................................................................................................................
کەرﯾم ئيبراھيمی 2025 .......................................................................................................................
کەرﯾم ئيختيارەدﯾنی 2026 ...................................................................................................................
کەرﯾم ئيدرﯾسی 2026 ........................................................................................................................
کەرﯾم ئيسپەندﯾار 2026 ......................................................................................................................
کەرﯾم ئيسماعيل زادە 2027 ...............................................................................................................
کەرﯾم ئەحمەدزادە 2027 .....................................................................................................................
کەرﯾم ئەحمەدی2028 ........................................................................................................................
کەرﯾم ئەرجومەندی 2028 ...................................................................................................................
کەرﯾم ئەرسەنگ 2028 ........................................................................................................................
کەرﯾم ئەلياسی 2029 .........................................................................................................................
کەرﯾم ئەمانی 2029 ............................................................................................................................
کەرﯾم باستانی 2030 ..........................................................................................................................
کەرﯾم بلوری 2030 ..............................................................................................................................
کەرﯾم ب

باک  -کەرﯾم جيجﯚ 2030 ....................................................................................................

کەرﯾم بەئاتش 2031 ............................................................................................................................
کەرﯾم تا نی 2031 ..............................................................................................................................
کەرﯾم توژە ی 2032 ............................................................................................................................
کەرﯾم جﯚخﯚر 2032 .............................................................................................................................
کەرﯾم جەوانمەردی2032 ....................................................................................................................
کەرﯾم حەبەڕەش 2033 .......................................................................................................................
کەرﯾم حەسەن زادە2033 ...................................................................................................................
کەرﯾم خ ەگﯚشی 2034 ......................................................................................................................
کەرﯾم دانز 2034 ...............................................................................................................................
کەرﯾم دودکانلو ميالن 2034 .................................................................................................................
کەرﯾم دەو ەت ئابادی 2035 ................................................................................................................
کەرﯾم رامين 2035 ...............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

146

http://www.kurdipedia.org

کەرﯾم رامينی 2036 ............................................................................................................................
کەرﯾم رەحيمی 2036 ..........................................................................................................................
کەرﯾم رەحيميان 2036 .........................................................................................................................
کەرﯾم رەسوڵ پور2037 .......................................................................................................................
کەرﯾم زارعی2037 ..............................................................................................................................
کەرﯾم ز ندﯾنی 2037 ...........................................................................................................................
کەرﯾم زەليالنی 2038 ..........................................................................................................................
کەرﯾم سا ح زادە 2038 .......................................................................................................................
کەرﯾم سا حی 2039 ...........................................................................................................................
کەرﯾم سل مانی2039 .........................................................................................................................
کەرﯾم سولەﯾمانپور 2039 ....................................................................................................................
کەرﯾم سو تانی 2040 .........................................................................................................................
کەرﯾم سﯚفيان 2040 ...........................................................................................................................
کەرﯾم سەقزی 2040 ...........................................................................................................................
کەرﯾم سەليمی2041 .........................................................................................................................
کەرﯾم سەمەدپور 2041 .......................................................................................................................
کەرﯾم شکوھپور2042 .........................................................................................................................
کەرﯾم شەرﯾف پور 2042 ......................................................................................................................
کەرﯾم شەرﯾفی 2042 .........................................................................................................................
کەرﯾم شەرﯾفيان 2043 ........................................................................................................................
کەرﯾم شەمسی 2043 .......................................................................................................................
کەرﯾم عەبدی 2043 ............................................................................................................................
کەرﯾم عەبدی 2044 ......................................................................................................................... 2
کەرﯾم غەفوری 2044 ...........................................................................................................................
کەرﯾم فری 2045 .................................................................................................................................
کەرﯾم فەتحی 2045 ............................................................................................................................
کەرﯾم قادرپور 2045 .............................................................................................................................
کەرﯾم قادرزادە 2046 ...........................................................................................................................
کەرﯾم قادری 2046 ..............................................................................................................................
کەرﯾم قادری  -ش رکﯚ 2047 ................................................................................................................
کەرﯾم قادری 2047 ........................................................................................................................... 2
کەرﯾم قارەمانی 2048 .........................................................................................................................
کەرﯾم قازی 2048 ................................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

147

http://www.kurdipedia.org

کەرﯾم قوباد 2048 ................................................................................................................................
کەرﯾم گ سيانی 2049 .........................................................................................................................
کەرﯾم محەمەدزادە  -کەرﯾم خولخولە 2049 ........................................................................................
کەرﯾم محەمەدی 2050 .......................................................................................................................
کەرﯾم محەمەدی 2050 ....................................................................................................................2
کەرﯾم محەمەدی 2050 ....................................................................................................................3
کەرﯾم مرادی 2051 ..............................................................................................................................
کەرﯾم مستەفئازادە 2051 ...................................................................................................................
کەرﯾم مستەفاپور2051 .......................................................................................................................
کەرﯾم مستەفاپور 2052 ................................................................................................................... 2
کەرﯾم منبەری 2052 ............................................................................................................................
کەرﯾم ميرزاﯾی 2053 ...........................................................................................................................
کەرﯾم مەحمودی  -کەرﯾم شاشان2053 ............................................................................................
کەرﯾم مەحمودی 2053 .................................................................................................................... 2
کەرﯾم مەعروف زادە 2054 ...................................................................................................................
کەرﯾم مەولودی 2054 .........................................................................................................................
کەرﯾم نوری 2055 ................................................................................................................................
کەرﯾم کاشانی 2055 ..........................................................................................................................
کەرﯾم کاوە 2055 .................................................................................................................................
کەرﯾم کوردی 2056 .............................................................................................................................
کەرﯾم کەرﯾمی2056 ...........................................................................................................................
کەرﯾم ﯾاسينزادە 2057 ........................................................................................................................
کەرەم چﯚلی 2057 ..............................................................................................................................
کەژال فەتاح 2057 ...............................................................................................................................
کەژاڵ ئەحمەد سابير 2058 .................................................................................................................
کەمال ئاقاوەلی 2058 .........................................................................................................................
کەمال ئوستادئيبراھيمی 2058 ...........................................................................................................
کەمال ئيبراھيمی پور2059 .................................................................................................................
کەمال ئەحمەدی 2059 .......................................................................................................................
کەمال ئەحمەدی ئازەر 2060 ...............................................................................................................
کەمال ئەسەدی 2060 ........................................................................................................................
کەمال ئەشعەری 2061 .......................................................................................................................
کەمال ئەلياسی 2061 ........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

148

http://www.kurdipedia.org

کەمال ئەمينی 2061 ...........................................................................................................................
کەمال بارزانی 2062 ............................................................................................................................
کەمال بەخشوودە 2062 ......................................................................................................................
کەمال بەھمەنيار 2063 .......................................................................................................................
کەمال تەلالج 2063 .............................................................................................................................
کەمال حاجی محەمەد  -کەمالی خاڵ 2063 ......................................................................................
کەمال حوس نی 2064 ........................................................................................................................
کەمال خزرپور 2064 .............................................................................................................................
کەمال خوشنەواز 2065 .......................................................................................................................
کەمال دەباغی 2065 ...........................................................................................................................
کەمال رزمان 2066 ..............................................................................................................................
کەمال رۆستەمی 2066 ......................................................................................................................
کەمال رەسو ی 2066 .........................................................................................................................
کەمال زەمانی2067 ............................................................................................................................
کەمال ش خی 2067 ...........................................................................................................................
کەمال شەوقی 2068 ..........................................................................................................................
کەمال عەزﯾزی 2068 ...........................................................................................................................
کەمال عەلی زادە 2068 ......................................................................................................................
کەمال غراﯾبی 2069 ............................................................................................................................
کەمال فەتحی پور 2069 ......................................................................................................................
کەمال فەالح زادە 2070 .......................................................................................................................
کەمال مودەرسی 2070 ......................................................................................................................
کەمال مەنسوری 2070 .......................................................................................................................
کەمال نەبی زادە 2071 .......................................................................................................................
کەمال کەسراﯾی 2071 .......................................................................................................................
کەمال ﯾوسفی 2072 ..........................................................................................................................
کەمال ﯾوسفی 2072 ....................................................................................................................... 2
کەمالی حاجی عومەر  -کەمالی ئاﯾش

قە ەو 2073 .......................................................................

کەماڵ چاوشينی 2073 .......................................................................................................................
کەماڵ قادرپوور 2073 ...........................................................................................................................
کەماڵ نەزەری موقەدەم 2073 ............................................................................................................
کەماڵ کەرﯾمی 2074 ..........................................................................................................................
کەنعان قەرە حەسەنﯚ -لی  1998 / 10 / 26زﯾندانی ئەرزڕۆم2074 ...................................................

ﻻﭘەڕە

149

http://www.kurdipedia.org

کەﯾومەرس عەلەوی 2074 ..................................................................................................................
ﯾادگار لوتفی2075 ...............................................................................................................................
ﯾارئەحمەد جدی2075 .........................................................................................................................
ﯾاسين باباﯾی 2076 .............................................................................................................................
ﯾاسين کەرﯾم عەلی 2076 ..................................................................................................................
ﯾاﭬوز گوزەل  1999 / 11 / 30زﯾندانی بارتن خﯚی سووتاند و لە  1999/12/6لە نەخﯚشخانە
شەھيدبوو2077 ................................................................................................................................ .
ﯾوسف ئابدانە 2077 .............................................................................................................................
ﯾوسف ئيسماعيل زادە 2077 ..............................................................................................................
ﯾوسف ئەحمەد دووژن 2078 ................................................................................................................
ﯾوسف ئەحمەدی 2078 .......................................................................................................................
ﯾوسف ئەمينی2078 ...........................................................................................................................
ﯾوسف ئەﯾازی 2079 ............................................................................................................................
ﯾوسف بەنگينی 2079 .........................................................................................................................
ﯾوسف بەﯾتاسی 2080 ........................................................................................................................
ﯾوسف پيردوخت 2080 .........................................................................................................................
ﯾوسف حەبيب پەنا 2080 .....................................................................................................................
ﯾوسف حەسەنزادە 2081 ....................................................................................................................
ﯾوسف خزری2081 ..............................................................................................................................
ﯾوسف خزری 2082 .......................................................................................................................... 2
ﯾوسف دليرزادە2082 ...........................................................................................................................
ﯾوسف رەسوڵ ئەقدەم 2082 ..............................................................................................................
ﯾوسف رەشيدی 2083 ........................................................................................................................
ﯾوسف سازواری 2083 .........................................................................................................................
ﯾوسف سو تانی 2083 ........................................................................................................................
ﯾوسف شەرﯾفی 2084 ........................................................................................................................
ﯾوسف عەباسی 2084 ........................................................................................................................
ﯾوسف عەباسی 2085 .....................................................................................................................2
ﯾوسف فەتحو ھی 2085 ....................................................................................................................
ﯾوسف فەرھادی 2086 ........................................................................................................................
ﯾوسف گوشوارە 2086 .........................................................................................................................
ﯾوسف ميرخان ژاژوکی2086 ...............................................................................................................
ﯾوسف نواﯾی 2087 ..............................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

150

http://www.kurdipedia.org

ﯾوسف ﯾوسفی 2087 ..........................................................................................................................
ﯾونس ئاھەنگەر 2088 ..........................................................................................................................
ﯾونس ئەحمەد حەمەعەلی 2088 .......................................................................................................
ﯾونس ئەحمەدی 2088 ........................................................................................................................
ﯾونس ب باسی 2089 ...........................................................................................................................
ﯾونس رەسو ی 2089 ..........................................................................................................................
ﯾونس عەبدو ھی 2090 ....................................................................................................................
ﯾونس فەرزاﯾی 2090 ...........................................................................................................................
ﯾونس محەمەدپور 2090 ......................................................................................................................
ﯾونس نوروزی 2091 .............................................................................................................................
ﯾونس کەرﯾم زادە 2091 .......................................................................................................................
ﯾووسف گوودەرزی 2092 ......................................................................................................................
ﯾەحيا ئەسەدی 2092 ..........................................................................................................................
ﯾەحيا ئەميری 2092 .............................................................................................................................
ﯾەحيا برادەران 2093 ............................................................................................................................
ﯾەحيا حەق مەنيش 2093 ...................................................................................................................
ﯾەحيا رۆستەمی 2093 ........................................................................................................................
ﯾەحيا رەحمانی 2094 ..........................................................................................................................
ﯾەحيا رەشيدی 2094 ..........................................................................................................................
ﯾەحيا سپەری 2095 ............................................................................................................................
ﯾەحيا محەمەدی 2095 ........................................................................................................................
ﯾەدو

حوس نپەناھی 2095 .............................................................................................................

ﯾەدو

خوداکامل 2096 .......................................................................................................................

ﯾەدو

شيرﯾن سوخەن 2096 .............................................................................................................

ﯾەدو

عەلی پەنا2097 ......................................................................................................................

ﯾەدو

عەلی مرادی 2097 .................................................................................................................

ﯾەدو

لوتفی 2097 ............................................................................................................................

ﯾەدو

ھادی 2098 .............................................................................................................................

ﯾەدو

وەکيلی 2098 ..........................................................................................................................

ﯾەدو

وەﯾسی 2099 .........................................................................................................................

ﯾەدو

کوردستانی 2099 ....................................................................................................................

ﯾەعقوب بزبانی 2100 ..........................................................................................................................
ئادەم عەلﯚ عەلﯚ محەمەد 2100 ..........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

151

http://www.kurdipedia.org

ئاﭬدەل حاجى ئەحمەد حاجى 2100 ...................................................................................................
ئوميد رەشيدی 2101 ..........................................................................................................................
ئيبراھيم ئيسماعيل ئيبراھيم 2101 ....................................................................................................
ئيبراھيم ئەحمەد مستەفا ئيبراھيم2102 ...........................................................................................
ئيبراھيم رەشيد مير شام 2102 ..........................................................................................................
ئيبراھيم س مان خەمو حس ن 2103 .................................................................................................
ئيبراھيم سەعدو

شوکری ئيبراھيم 2103 .......................................................................................

ئيبراھيم عومەری 2103 ......................................................................................................................
ئيبراھيم عەبدو

ئيبراھيم کەمال 2104 ............................................................................................

ئيبراھيم عەبو س مان 2104 ..............................................................................................................
ئيبراھيم عەزو عوسمان عەبدو

2104 ..............................................................................................

ئيبراھيم عەلی محەمەد ئەمين 2105 ................................................................................................
ئيبراھيم قادر شوکری حەسەن 2105 .................................................................................................
ئيبراھيم محەمەد عەلى حاجى 2106 ................................................................................................
ئيبراھيم موسا ئيبراھيم عوسمان 2106 .............................................................................................
ئيبراھيم مەردی 2107 .........................................................................................................................
ئيبراھيم مەزدی 2107 .........................................................................................................................
ئيبراھيم کانی ميرانی 2108 ...............................................................................................................
ئيدرﯾس عەبدو

محەمەد تەھا 2108 ................................................................................................

ئيدرﯾس ميری 2109 ............................................................................................................................
ئيسالم رەشيد رەشيد کامل 2109 .....................................................................................................
ئيسالم رەمەزان مستەفا سەﯾفەدﯾن2110 ........................................................................................
ئيسالم س مان محەمەد عەلی 2110 ...............................................................................................
ئيسماعيل ئەحمەد پيرو ئەحمەد2111 ...............................................................................................
ئيسماعيل ئەحمەد تەﯾب 2111 ..........................................................................................................
ئيسماعيل ئەلياس ئيسماعيل دەربﯚ 2112 .........................................................................................
ئيسماعيل تاھر خالد عوسمان2112 ..................................................................................................
ئيسماعيل جانگير ئەحمەد ئيسماعيل 2113 ......................................................................................
ئيسماعيل حاجى سمﯚ محﯚ 2113 .....................................................................................................
ئيسماعيل حەسەن مەحمود س مان 2113 ......................................................................................
ئيسماعيل دەشتان ئەحمەد 2114 .....................................................................................................
ئيسماعيل سدقی 2114 ....................................................................................................................
ئيسماعيل عومەر عەلی ﯾوسف2115 ................................................................................................

ﻻﭘەڕە

152

http://www.kurdipedia.org

ئيسماعيل عەبدولقادر موسا عەبدولقادر 2115 ..................................................................................
ئيسماعيل محەمەد ئيسماعيل محەمەد 2116 ..................................................................................
ئيسماعيل محەمەد سا ح عوسمان 2116 .........................................................................................
ئيسماعيل محەمەد سەعيد رەشيد 2117 .........................................................................................
ئيسماعيل محەمەد عوسمان 2117 ...................................................................................................
ئيسماعيل محەمەد ﯾونس عەلی 2117 .............................................................................................
ئيسماعيل ميرخان ئەحمەد ميرخان 2118 ..........................................................................................
ئيسماعيل ﯾونس عەلی ئەحمەد 2118 ..............................................................................................
ئيشﯚ زﯾا ﯾاقﯚ زﯾا 2119 .........................................................................................................................
ئيقباڵ ئيسماعيل سيتو 2119 .............................................................................................................
ئ زدﯾن عوسمان عومەر حاجى 2120 ..................................................................................................
ئەبوبەکر دﯾاربەکری 2120 ....................................................................................................................
ئەبوبەکر عەبدولعەزﯾز عومەر علی2121 .............................................................................................
ئەحمەد ئەﯾوب مستەفا 2121 .............................................................................................................
ئەحمەد تاھير عەبدو

خەليل 2121 ..................................................................................................

ئەحمەد تيلى کەرەم رەسوڵ 2122 .....................................................................................................
ئەحمەد تەھا محەمەد خالد 2122 ......................................................................................................
ئەحمەد تەﯾب تاھر 2123 ....................................................................................................................
ئەحمەد جادر محەمەد 2123 ...............................................................................................................
ئەحمەد جەميل ئەحمەد ناسر 2124 ..................................................................................................
ئەحمەد حەسەن ئەحمەد حەسەن 2124 ..........................................................................................
ئەحمەد حەسەن عيسا حەسەن 2125 .............................................................................................
ئەحمەد حەسەن عەبدول ەحمان سەعدو

 -ئەحمەد بامەڕنی 2125 ..............................................

ئەحمەد حەکيم زوب ر عەزﯾز 2126 .......................................................................................................
ئەحمەد دﯾاربەکری 2126 ....................................................................................................................
ئەحمەد رەجەب ئيسماعيل 2127 .......................................................................................................
ئەحمەد س مان عەبدولعەزﯾز 2127 ...................................................................................................
ئەحمەد س مان محەمەد 2127 .........................................................................................................
ئەحمەد عومەر خشمان عومەر 2128 .................................................................................................
ئەحمەد عومەر زﯾاب مستەفا 2128 ....................................................................................................
ئەحمەد عومەر عەلی 2129 ................................................................................................................
ئەحمەد عەبدول ەحمان عەبدو
ئەحمەد عەبدو

ﻻﭘەڕە

حەميد 2129 ...................................................................................

ئەبو زەﯾد2129 ........................................................................................................

153

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد عەبيد ئەحمەد 2130 .............................................................................................................
ئەحمەد عەلی سەليم ئەحمەد 2130 ................................................................................................
ئەحمەد عەلی عومەر 2131 ................................................................................................................
ئەحمەد عەلی محەمەد ئەحمەد 2131 ..............................................................................................
ئەحمەد عەلی مستەفا عەلی 2132 ..................................................................................................
ئەحمەد قاسم مستەفا 2132 .............................................................................................................
ئەحمەد محەمەد سەعيد ئەحمەد زەﯾنەدﯾن 2132 .............................................................................
ئەحمەد محەمەد شەرﯾف ميرزا 2133 .................................................................................................
ئەحمەد محەمەد عيسا 2133 .............................................................................................................
ئەحمەد محەمەد محەمەد 2134 .........................................................................................................
ئەحمەد محەمەد مەحمود محەمەد2134 ...........................................................................................
ئەحمەد محەمەد مەلەک مەرعان 2135 .............................................................................................
ئەحمەد محەمەد کر ت حاجى 2135 ..................................................................................................
ئەحمەد محەمەدنژاد 2136 ..................................................................................................................
ئەحمەد مستەفا سا ح مستەفا  -ئەحمەد تەلوەﯾی 2136 ................................................................
ئەحمەد موسا ئەحمەد رۆستەم 2136 ...............................................................................................
ئەحمەد موسا محەمەد 2137 .............................................................................................................
ئەحمەد ميرزا ﯾەحيا ﯾاسين 2137 .......................................................................................................
ئەحمەد ميرو سا ح سەعدى 2138 ....................................................................................................
ئەحمەد مەحمود نوعمان 2138 ...........................................................................................................
ئەحمەد کوردە 2139 ............................................................................................................................
ئەحمەد کﯚسە 2139 ...........................................................................................................................
ئەحمەد ﯾاسين عەلی 2140 ...............................................................................................................
ئەسعەد حاجى محەمەد حاجى 2140 ...............................................................................................
ئەسعەد سەليم حەمزە بيرم 2140 .....................................................................................................
ئەسعەد مامەدی 2141 .......................................................................................................................
ئەسغەر شوکری 2141 .......................................................................................................................
ئەس ن تەقی زادە 2142 ....................................................................................................................
ئەفرام گﯚرگيس مەتﯚ ﯾوسف 2142 .....................................................................................................
ئەلياس حەسﯚ عەجﯚ خود دا2143 .....................................................................................................
ئەلياس گلﯚ دەرو ش گلﯚ 2143 ...........................................................................................................
ئەمين خالد محەمەد ﯾوسف  -ئەمين نەسری 2144 ..........................................................................
ئەمين عەبدولکەرﯾم سيتﯚ عەلی 2144 ..............................................................................................

ﻻﭘەڕە

154

http://www.kurdipedia.org

ئەمين عەبدو

خاليد 2144 ................................................................................................................

ئەمين عەبدو

زوب ر ئەحمەد 2145 ....................................................................................................

ئەمين موسا عەزﯾز خەمﯚ 2146 ..........................................................................................................
ئەنوەر محەمەد تاھير عەبدول ەحمان2146 .........................................................................................
ئەودا خاليد موسا 2147 .......................................................................................................................
ئەکرەم مەجيد عەبدولحەميد حس ن2147 .........................................................................................
ئەکرەم نورى س مان ﯾوسف2147 .....................................................................................................
ئەﯾوب ئەحمەد شەعبان محەمەد 2148 .............................................................................................
ئەﯾوب جەعفەر سادق نەبى 2148 .....................................................................................................
ئەﯾوب محەمەد شەرﯾف ئەحمەد 2149 ...............................................................................................
باپير مەولودی2149 .............................................................................................................................
بارانى حەجى نادر سەفەر 2150 ........................................................................................................
بارزان ئيبراھيم خەليل ئيبراھيم 2150 .................................................................................................
برخو اوراھا برخو 2150 .........................................................................................................................
بنيامين حوس نی 2151 .......................................................................................................................
بورھان ئەحمەد مەحمود عوسمان 2151 ............................................................................................
بيار سدﯾق حس ن 2152 .....................................................................................................................
بيناﯾی چليک 2152 ..............................................................................................................................
ب جان عەليزادە 2153 ...........................................................................................................................
بەحرى سارۆخان مەحمود 2153 .........................................................................................................
بەحرى س مان حەسەن 2153 ..........................................................................................................
بەحری محەمەد موسا محەمەد 2154 ................................................................................................
بەختيار سەرگوردان 2155 ...................................................................................................................
بەدﯾع سەعيد سەعدى 2155 .............................................................................................................
بەدﯾع سەعيد عومەر 2155 .................................................................................................................
بەدﯾع محەمەد سا ح موسا ئيبراھيم 2156 ........................................................................................
بەدەل حەسەن عيسى ﯾونس 2156 ..................................................................................................
بەدەل رەشيد تەﯾب 2157 ...................................................................................................................
بەدەل س مان عومەر 2157 ................................................................................................................
بەشار عەبدو

حەسەن 2158 ...........................................................................................................

بەشار ﯾوسف سا ح ﯾوسف 2158 .......................................................................................................
بەشير ئيسماعيل ھادى ھادى 2158 .................................................................................................
بەشير سەعدى سەليم ئەحمەد 2159 ..............................................................................................

ﻻﭘەڕە

155

http://www.kurdipedia.org

بەشير نەزﯾر نيعمەت ئيبراھيم 2159 ...................................................................................................
بەھجەت حەجى محەمەد سەعيد 2160 ...........................................................................................
بەھجەت عارف تەھا 2160 ..................................................................................................................
بەھجەت عوسمان عەلی2161 ..........................................................................................................
بەھجەت عەبدولقادر مەرعان حەسەن 2161 .....................................................................................
بەھجەت عەبدو

تاھير 2162 ............................................................................................................

پﯚ د 2162 ...........................................................................................................................................
پيرموس شاھين ميرزا 2163 ...............................................................................................................
تارق جەميل جاسم 2163 ...................................................................................................................
تارق رەشيد عەبدو

2164 ................................................................................................................

تاژدﯾن ب ھنام 2164 ..............................................................................................................................
تاژدﯾن رۆستەمی 2165 .......................................................................................................................
تاھر ئيبراھيم عومەر 2165 ..................................................................................................................
تاھر ئيسالم عەسالن 2165 ...............................................................................................................
تاھر ئەحمەد ئيبراھيم سەعيد 2166 ..................................................................................................
تاھر ئەحمەد شەمﯚ چﯚلى 2166 ........................................................................................................
تاھر جولى تﯚفيق 2167 ......................................................................................................................
تاھر حەجى فارس حەجى 2167 ........................................................................................................
تاھر حەسەن محەمەد تاھر 2167 ......................................................................................................
تاھر سيتﯚ ئەحمەد 2168 ....................................................................................................................
تاھر عەبدول ەحمان تەﯾب 2168 ..........................................................................................................
تاھر محەمەد سەعدون محەمەد 2169 ..............................................................................................
تاھر محەمەد ملو عەبدو

2169 ........................................................................................................

تاھر محەمەد ﯾوسف 2170 ..................................................................................................................
تاھير ئەحمەد عەبدولرەحيم  -تاھير ز وەﯾی 2170 ..............................................................................
تليە شينﯚ عودﯾشﯚ بەکﯚ 2174 ............................................................................................................
توما ال زار برخو 2174 ...........................................................................................................................
تﯚفيق باوانی 2175 ..............................................................................................................................
تﯚفيق محەمەد ئەمين س مان 2175 .................................................................................................
تﯚفيق محەمەد عەلى محەمەد 2176 .................................................................................................
تﯚفيق ﯾەحيا محەمەد شکرى 2176 ....................................................................................................
تيلى خسرو شەوکت حەسەن 2177 .................................................................................................
تيلى گەردى عەلی کيندل2177 .........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

156

http://www.kurdipedia.org

ت لى گەردى عەلی گيندەل 2177 .......................................................................................................
تەتەر حەبيب ئيسماعيل عەبﯚ 2178 ...................................................................................................
تەتەر عيسا بيبﯚ محەمەد 2179 ..........................................................................................................
تەحسين تاھر موسا على 2179 .........................................................................................................
تەحسين تﯚفيق سدﯾق 2180 .............................................................................................................
تەحسين رجال رەشيد 2180 ...............................................................................................................
تەحسين عەبدولحەميد عەبدولکەرﯾم 2180 .......................................................................................
تەحسين محەمەد تەھا 2181 .............................................................................................................
تەحسين محەمەد عەبﯚ محﯚ 2181 .....................................................................................................
تەحس ن عەبدولعەزﯾز دەرو ش حس ن 2181 .....................................................................................
تەمەر حەبيب ئيسماعيل2182 ...........................................................................................................
تەھا ئەحمەد تەھا تەھا 2182 ............................................................................................................
تەھا حس ن تەھا 2183 ......................................................................................................................
تەھا قاسم ئيبراھيم 2183 ..................................................................................................................
تەھا ﯾاسين تەھا عەبدولعەزﯾز 2184 ..................................................................................................
تەﯾار ئيسماعيل سەعدى2184 ..........................................................................................................
تەﯾار عوسمان ش ر عومەر 2184 .........................................................................................................
تەﯾمور عەبدال عەبدولقادر 2185 .........................................................................................................
جاسم ئيسماعيل زادە 2187 ..............................................................................................................
جھور مستەفا عيسا مستەفا 2188 ....................................................................................................
جولى ئەحمەد عەبدو

2188 ............................................................................................................

جومعە جەرجيس محەمەد عوسمان 2188 .........................................................................................
جومعە عەلی ئيبراھيم عەلی 2189 ...................................................................................................
جومعە مەسيحا عەلی عيسا2189 ....................................................................................................
جومعەدﯾن ﯾوسف تەحلﯚ 2190 ............................................................................................................
جينە جانگير جينە 2190 ......................................................................................................................
جيھاد حەﯾدەر شەمﯚ ميرزا 2190 ........................................................................................................
جيھانگير عەلی زادە 2191 ..................................................................................................................
جەبار حەمدی مستەفا عوسمان 2191 ..............................................................................................
جەبار شەعبان حەبيب لەوەند 2192 ...................................................................................................
جەبار عومەر زﯾاب عەلی 2192 ...........................................................................................................
جەبار عومەر زﯾاب مستەفا 2193 ........................................................................................................
جەبار عومەر موراد عەلی 2193 ..........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

157

http://www.kurdipedia.org

جەبار عەبدو

عەبدول ەحمان2194 ...................................................................................................

جەرجيس عومەر ﯾوسف 2194 ............................................................................................................
جەعفر تاھير عەلی عەلی 2194 ........................................................................................................
جەعفەر عيسا عەلی شەھباز 2195 ..................................................................................................
جەعفەر عەبدو

فەرﯾق 2195 ...........................................................................................................

جەالل سابير عەلی قادر2196 ............................................................................................................
جەالل عەبدو

حەسەن 2196 ...........................................................................................................

جەالل عەبدو

غازى 2196 ................................................................................................................

جەالل محەمەد وەﯾسی موسا 2197 ..................................................................................................
جەالل محەمەد ﯾاسين ئيبراھيم2197 ................................................................................................
جەالل مستەفا سەعيد قاسم 2198 ..................................................................................................
جەمال تﯚفيق خالد 2198 .....................................................................................................................
جەمال حەجی نەبی 2199 .................................................................................................................
جەمال حەسەن محەمەد ئەحمەد 2199 ............................................................................................
جەمال حەسەن محەمەد شەھباز 2200 ............................................................................................
جەمال خالەق زادە 2200 ....................................................................................................................
جەمال راعی 2200 ..............................................................................................................................
جەمال محەمەد ئەحمەد 2201 ...........................................................................................................
جەمال محەمەد تاھر حاجى 2201 ......................................................................................................
جەمال محەمەد شينﯚ محەمەد ئەمين 2202 ......................................................................................
جەمشيد بەدەلی 2202 ......................................................................................................................
جەمشيد کامران 2203 ........................................................................................................................
جەميل ئيسماعيل ئيبراھيم داود 2203 ...............................................................................................
جەميل تﯚفيق حس ن 2203 ................................................................................................................
جەميل جاسم حەسەن 2204 ............................................................................................................
جەميل جەبار خالد 2204 .....................................................................................................................
جەميل حس ن تﯚفيق 2205 ................................................................................................................
جەميل حەميد کوردۆ بدۆ 2205 ...........................................................................................................
جەميل سادق عەلی عەبدول ەحمان 2206 ........................................................................................
جەميل عەبدولقەھار عەبدو

ئيبراھيم 2206 ....................................................................................

جەميل عەلی محەمەد 2207 ..............................................................................................................
جەميل محﯚ سەرحان سەعدۆ 2207 ..................................................................................................
جەميل محەمەد ئەحمەد ئيسماعيل2208 .........................................................................................

ﻻﭘەڕە

158

http://www.kurdipedia.org

جەميل محەمەد حەجى مەحمود 2208 ..............................................................................................
جەميل محەمەد عەلی عومەر2209 ...................................................................................................
جەميل مەم بابيزدﯾن سەفەر 2209 .....................................................................................................
جەميل نبى داود شەھوان 2210 ........................................................................................................
چولى جەعفەر عەبدو

2210 ............................................................................................................

چولى نورى محەمەد ئەحمەد 2210 ...................................................................................................
چﯚلى ئەسعەد سەليم حەمزە 2211 ..................................................................................................
چيچﯚ جومعە سا ح حەجى 2211 .......................................................................................................
چينە جانگير چينە 2212 ......................................................................................................................
چەلەبی عەبدولقادر عەسالن عەلی 2212 ........................................................................................
حاجى حەسەن ئەحمەد عومەر 2213 ................................................................................................
حاجى س مان ئيسماعيل خزر 2213 .................................................................................................
حاجى عومەر زﯾاب مستەفا2213 .......................................................................................................
حاجى عەبدولقادر عەبدو

2214 .......................................................................................................

حاجى مەحمود محەمەد مستەفا 2214 .............................................................................................
حاجى ناجى عەبدو

2215 ...............................................................................................................

حاجی قادری 2215 .............................................................................................................................
حاجی موسا عەبدی عومەر 2215 ......................................................................................................
حاجی نەجاتی 2216 ..........................................................................................................................
حازم جەعفەر عومەر 2216 .................................................................................................................
حازم حاجی محەمەد حاجی 2217 .....................................................................................................
حازم سدﯾق حەسەن ئەحمەد 2217 ..................................................................................................
حازم محەمەد ئەحمەد محەمەد 2218 ................................................................................................
حازم مەجيد عەلی مەجيد 2218 ........................................................................................................
حامد عەبدو

ميرە سورە حەمە خان 2219 .......................................................................................

حس ن ئادم قەتران ئەحمەد 2219 ......................................................................................................
حس ن ئەحمەد حس ن حس ن 2220 .................................................................................................
حس ن ئەسعەد حس ن ئەسعەد 2220 ..............................................................................................
حس ن جەمﯚ ئيسماعيل حاجى 2221 ...............................................................................................
حس ن حاجى حەسەن 2221 .............................................................................................................
حس ن حەجى حەسەن ئيسماعيل 2222 .........................................................................................
حس ن حەسەن عەنتﯚ جانگير 2222 ...................................................................................................
حس ن خالد عەبدو

ﻻﭘەڕە

2222 ................................................................................................................

159

http://www.kurdipedia.org

حس ن رەسوڵ تمر تتر 2223 ...............................................................................................................
حس ن رەشيد ئەﯾوب محەمەد 2223 ..................................................................................................
حس ن سا ح ﯾوسف خدر 2224 ..........................................................................................................
حس ن شەعبان س مان 2224 ..........................................................................................................
حس ن عادل تﯚفيق رەشيد 2225 .......................................................................................................
حس ن عومەر حەسەن ميرزا2225 .....................................................................................................
حس ن عەلی تيتان حس ن 2226 .......................................................................................................
حس ن عەلی عومەر سا ح 2226 .......................................................................................................
حس ن عەلی نەجم عەلی 2226 .......................................................................................................
حس ن فەتاح ئەحمەد شەعبان 2227 .................................................................................................
حس ن محەمەد تاھر عەبدو

2227 ..................................................................................................

حس ن محەمەد حەسﯚ شەرۆ2228 ...................................................................................................
حس ن محەمەد عەبدو

عەلی 2228 ...............................................................................................

حس ن محەمەد عەلی محەمەد 2229 ...............................................................................................
حس ن ميرزا محەمەد 2230 ................................................................................................................
حس ن مەحمود ئيسماعيل حاجى 2230 ...........................................................................................
حس ن نيعمەت عەبدى ئەحمەد 2230 ...............................................................................................
حم

مراد بسى خلف 2231 ..............................................................................................................

حنان حاجى عيدو 2231 ......................................................................................................................
حوس ن جەنگی 2232 .........................................................................................................................
حوس ن حەسەن پور 2232 .................................................................................................................
حوس ن شکوھی 2233 ......................................................................................................................
حوس ن محەمەدی 2233 ....................................................................................................................
حوس ن نەقشی2233 ........................................................................................................................
حيکمەت رەشيد محەمەد سا ح2234 ................................................................................................
حيکمەت سەعدو

جاسم عەبدو

2234 ........................................................................................

حەبيب رەشيد ئيسماعيل 2235 .........................................................................................................
حەبيب عەبدو

خاليد حاجی 2235 ...................................................................................................

حەبيب مەتى مەنسور کجوجە 2236 ..................................................................................................
حەجى ئەحمەد محەمەد عەلی2236 ................................................................................................
حەجى ئەحمەد مستەفا شەنگين 2237 ............................................................................................
حەجى بەھادﯾن س مان 2237 ..........................................................................................................
حەجى حس ن سەﯾفﯚ خەليل 2238 ...................................................................................................

ﻻﭘەڕە

160

http://www.kurdipedia.org

حەجى حەسەن عەبدو

سا ح 2238 ...............................................................................................

حەجى حەسەن مستەفا خالد 2239 .................................................................................................
حەجى حەﯾدەر عەلی عەبدى 2239 ..................................................................................................
حەجى د والى عبدى 2240 ................................................................................................................
حەجى سا ح مەحمود 2240 ..............................................................................................................
حەجى سەليم عەبدول ەحمان 2240 ..................................................................................................
حەجى شەھباز مستەفا قەرتاس 2241 .............................................................................................
حەجى عومەر محەمەد مستەفا 2241 ...............................................................................................
حەجى فرحان حەسەن 2242 .............................................................................................................
حەجى الوند عەبدو

2242 ...............................................................................................................

حەجى وحيد سەليم عومەر 2242 ......................................................................................................
حەجى ﯾونس حەجى خەچەر 2243 ...................................................................................................
حەجی پيرۆ خانﯚ ھاجﯚ 2243 ..............................................................................................................
حەجی عەبدول ەحمان محەمەد عەلی 2244 .....................................................................................
حەجی عەلی عەبدو

ئيبراھيم 2244 ..............................................................................................

حەسەن ئيبراھيم جاسم سا ح 2245 ................................................................................................
حەسەن ئەسکەندەر عومەر ميرزا 2245 .............................................................................................
حەسەن تەﯾب سەعيد قاسم 2246 ...................................................................................................
حەسەن حاجی تاھير س مان 2246 ..................................................................................................
حەسەن حس ن عوسمان بانى 2247 ................................................................................................
حەسەن حەسەن سفەت 2247 .........................................................................................................
حەسەن خەليل ئيسالم 2248 ............................................................................................................
حەسەن خە ەف عەلی رەسوڵ 2248 ................................................................................................
حەسەن رەسوڵ تيلی کەرەم2249 ....................................................................................................
حەسەن سا ح ئيبراھيم 2249 ............................................................................................................
حەسەن سدﯾق عەبدو

تەھا 2249 .................................................................................................

حەسەن سلﯚ کەندال حاجى 2250 ....................................................................................................
حەسەن ش خ ئﯚمەر ئيبراھيم شاھين2250 ......................................................................................
حەسەن شەعبان حەسەن ئيبراھيم 2251 ........................................................................................
حەسەن عوسمان عەبدولکەرﯾم 2251 ...............................................................................................
حەسەن عومەر شەرﯾف شەعبان 2252 .............................................................................................
حەسەن عيسا عوسمان خالد 2252 ..................................................................................................
حەسەن عەبدو

ﻻﭘەڕە

محەمەد 2253 .......................................................................................................

161

http://www.kurdipedia.org

حەسەن عەسکر سەليم ئەﯾوب2253 ................................................................................................
حەسەن عەلی تەمﯚ خاستﯚ حەسﯚ 2254 .........................................................................................
حەسەن عەلی حەسەن عەلی2254 ................................................................................................
حەسەن فەتاح ئەحمەد شاھين 2255 ...............................................................................................
حەسەن فەتاح ﯾونس محەمەد 2255 ..................................................................................................
حەسەن محەمەد حەسﯚ شرۆ 2256 ..................................................................................................
حەسەن محەمەد عەلی حەسەن 2256 ............................................................................................
حەسەن محەمەدی 2257 ............................................................................................................... 2
حەسەن مشﯚ عەبدو

2257 .............................................................................................................

حەسەن موسا عەبدول ەحمان 2258 ..................................................................................................
حەسەن ھادی حس ن محەمەد 2258 ...............................................................................................
حەسەن کەکﯚ حس ن کەکﯚ 2258 ......................................................................................................
حەسەن ﯾاسين ئيبراھيم ئيسماعيل 2259 ........................................................................................
حەفزو

محەمەد تاھر عومەر شەھباز 2260 .....................................................................................

حەقی سەعيدی 2260 .......................................................................................................................
حەمدی عەبدولرەحيم ئيبراھيم محەمەد 2260 ..................................................................................
حەمدی ﯾاسين تەھا 2261 .................................................................................................................
حەميد ئەحمەد مستەفا محەمەد 2261 .............................................................................................
حەميد حاجى عەزﯾز 2262 ..................................................................................................................
حەميد حەسەن س مان حەجى 2262 ..............................................................................................
حەميد زوب ر شەرﯾف 2262 ..................................................................................................................
حەميد سەعيد عيسا موسا 2263 ......................................................................................................
حەميد سەعيد مام بين رەشﯚ 2263 ...................................................................................................
حەميد عەبدو

محەمەد سا ح عەبدو

2264 .................................................................................

حەميد موسا محەمەد ئەبوزەﯾد 2264 .................................................................................................
حەميد مەولود مستەفا رەسوڵ 2265 .................................................................................................
حەم

موراد بس

خە ەف2265 .......................................................................................................

حەمەد ميرزا حاجى قﯚچى2266 ........................................................................................................
حەمەڕەش عەلی مستەفا عەلی 2266 .............................................................................................
حەنا عودﯾشﯚ چەلﯚ ھورمز 2267 .........................................................................................................
حەنا ﯾەعقوب ﯾﯚنان پەترۆس 2267 ......................................................................................................
حەکيم ئەحمەد چﯚلى ﯾوسف 2268 ...................................................................................................
حەکيم حەبيب عەبدو

ﻻﭘەڕە

محەمەد 2268 ..............................................................................................

162

http://www.kurdipedia.org

حەکيم ھاتفی 2269 ...........................................................................................................................
حەﯾدەر ئاغازادە 2269 ..........................................................................................................................
حەﯾدەر ئەحمەدی2270 ......................................................................................................................
حەﯾدەر حاتەم عەزﯾز تەھا 2270 .........................................................................................................
حەﯾدەر حس ن س مان 2270 .............................................................................................................
حەﯾدەر عەلی حەﯾدەر عەلی 2271 ....................................................................................................
حەﯾدەر ﯾوسفی 2271 .........................................................................................................................
خالد تﯚفيق خالد 2272 ........................................................................................................................
خالد تەھا عەبدولعەزﯾز ئەحمەد 2272 ................................................................................................
خالد حەسەن سا ح زوب ر 2273 ..........................................................................................................
خالد خورشيد عومەر2273 ..................................................................................................................
خالد سەبری ﯾوسف عومەر 2273 .......................................................................................................
خالد عەبدو

محەمەد خالد 2274 ......................................................................................................

خالد عەلی عەساف شابو 2274 .........................................................................................................
خالد محەمەد حس ن حەسەن2275 ..................................................................................................
خالد ﯾاسين رەشيد خالد 2275 ...........................................................................................................
خاليد ئيسماعيل محەمەد ئەحمەد 2276 ...........................................................................................
خاليد بەدری2276 ...............................................................................................................................
خاليد تەﯾار سدﯾق خەليل 2277 ..........................................................................................................
خاليد حس ن خاليد حس ن 2277 ........................................................................................................
خاليد حەمەد عەلی حەمەد 2278 ......................................................................................................
خاليد شکاری  -خاليد شکاک 2278 ....................................................................................................
خاليد محەمەد حەﯾول قوتاس 2279 ....................................................................................................
خانکە بەشيری 2279 ..........................................................................................................................
خدر ئيبراھيم تەھا عەبدو

2280 ......................................................................................................

خدر مولحيم مودﯾر ئيبراھيم 2280 .......................................................................................................
خزر رەشﯚ شەمﯚ تەعلﯚ 2281 .............................................................................................................
خزر مەحمود مستەفا مەحمود 2281 ..................................................................................................
خزقيا شليمون خنيا 2282 ...................................................................................................................
خسرو حەسەن سەليم2282 .............................................................................................................
خشﯚ خالد مەندۆ ئاسکﯚ2282 ............................................................................................................
خلﯚ عوسمان عەلی موراد 2283 .........................................................................................................
خوداداد قز باش 2283 .........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

163

http://www.kurdipedia.org

خورشيد سا ح عەلی شەھاب 2284 .................................................................................................
خورشيد سەعدى شاھين تەﯾار 2284 ................................................................................................
خورشيد سەليم رەشيد ئەمين 2285 .................................................................................................
خورشيد شەمسەدﯾن محەمەد سەليم عەلی 2285 .........................................................................
خورشيد محﯚ بوبﯚ ئيسماعيل 2286 ....................................................................................................
خوشابا ﯾونان اوراھا 2286 ...................................................................................................................
خوشەﭬى چەلەبى عومەر ﯾاسين 2286 ............................................................................................
خەسرەو حس ن حەسەن موسا 2287 ...............................................................................................
خەلﯚ حاجى فارس ادو 2288 ...............................................................................................................
خەليل ئيبراھيم فەتاح ناسر 2288 ......................................................................................................
خەليل ئەبوزەﯾد عەلی 2288 ...............................................................................................................
خەليل حاجى شرۆ سمﯚ2289 ...........................................................................................................
خەليل حەسەن سمﯚ ش خﯚ 2289 .....................................................................................................
خەليل سادق ئەحمەد بنيامين 2290 ..................................................................................................
خەليل شەرﯾف ﯾوسف ئەحمەد 2290 .................................................................................................
خەليل محی ئەحمەد غازى2291 .......................................................................................................
خەليل محەمەد ئەمين ئيسماعيل نەبى 2291 ..................................................................................
خەليل محەمەد عەبدو

2292 ...........................................................................................................

خەليل نوری زاھر عوسمان 2292 .......................................................................................................
خەليل نەبەوى 2292 ...........................................................................................................................
خە ەف سەعيد محەمەد سا ح 2293 ................................................................................................
داخاز سا ح کلى سەليم 2293 ...........................................................................................................
داود ئيبراھيم محەمەد محەمەد سا ح 2294 ......................................................................................
داود حەﯾدەر س مان ئيبراھيم 2294 ...................................................................................................
داود محەمەد حس ن محەمەد 2295 ...................................................................................................
دلﯚﭬان محەمەد عەبدول ەحمان عەلی 2295 ......................................................................................
دنخا ﯾﯚنان رەشﯚ 2295 ........................................................................................................................
دنخە ﯾاقو زﯾا ﯾاقو2296 ........................................................................................................................
دﯾنﯚ نﯚﯾل حەمەد شەمﯚ2296 .............................................................................................................
دﯾوالی عومەر دﯾوالی س مان 2297 ..................................................................................................
د والى ابرھيم ئەحمەد 2297 ..............................................................................................................
دەرباس عەلی رەسوڵ 2298 ..............................................................................................................
دەرو ش حەﯾدەر حەسەن ملو 2298 ...................................................................................................

ﻻﭘەڕە

164

http://www.kurdipedia.org

دەھام عومەر حەسەن 2298 ..............................................................................................................
دەھام ﯾەعقوب فەتاح خالد 2299 ........................................................................................................
رۆستەم زرنگی 2299 ..........................................................................................................................
رۆستەم مستەفازادە 2300 .................................................................................................................
رﯾبر حس ن حەسەن محەمەد 2300 ...................................................................................................
رﯾبر وحيد حەسەن 2301 .....................................................................................................................
رەجەب عەلی ئيبراھيم 2301 .............................................................................................................
رەجەب محەمەد ﯾوسف 2301 .............................................................................................................
رەجەب محەمەد ﯾونس 2302 ..............................................................................................................
رەحيم کەرﯾمی 2302 ..........................................................................................................................
رەزا ئەحمەدی 2302 ...........................................................................................................................
رەزا نورمحەمەدی 2303 ......................................................................................................................
رەزوان سەعدو

ئەحمەد حاجى 2303 .............................................................................................

رەسوڵ دەرون پەروەر 2304 .................................................................................................................
رەسوڵ محەمەد عەلی عەبدو

سەعدون 2304 ..............................................................................

رەشيد ئيسماعيل حەسەن ئﯚمەر 2305 ............................................................................................
رەشيد ئەﯾوب عومەر بکر2305 ............................................................................................................
رەشيد ئەﯾوب محەمەد مستەفا 2306 ................................................................................................
رەشيد جرکيس مستەفا2306 ............................................................................................................
رەشيد سدﯾق ﯾوسف 2306 ................................................................................................................
رەشيد س مان سەعيد حەسەن 2307 .............................................................................................
رەشيد سەليم قاسم ئيبراھيم2307 ..................................................................................................
رەشيد شەرﯾف بنيئەمين 2308 ...........................................................................................................
رەشيد عومەر رەشيد مستەفا 2308 ..................................................................................................
رەشيد عەبدول ەحمان تەﯾب سا ح 2308 ...........................................................................................
رەشيد عەبدو

رەشيد قاسم 2309 ..................................................................................................

رەشيد عەلی ئەحمەد عەلی 2309 ....................................................................................................
رەشيد عەلی حەجى حەسەن 2310 .................................................................................................
رەشيد فەخرەدﯾن عەلی 2310 ...........................................................................................................
رەشيد قادر تاھر عەبدو

2311 ..........................................................................................................

رەشيد قاسم سەليم 2311 ................................................................................................................
رەشيد محەمەد بازﯾد ﯾوسف 2312 .....................................................................................................
رەشيد محەمەد ﯾونس 2312 ...............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

165

http://www.kurdipedia.org

رەشيد مستەفا حەسﯚ سمﯚ 2312 ....................................................................................................
رەشيد مەم تاجەدﯾن 2313 .................................................................................................................
رەشيد وھبى غازى 2313 ...................................................................................................................
رەعدى ئەحمەد س مان 2314 ...........................................................................................................
رەفﯚ داود عومەر خەليل 2314 .............................................................................................................
رەفيق فەتاح عەباس زوب ر 2315 .........................................................................................................
رەمەان عومەر تاھر عومەر 2315 .........................................................................................................
رەمەزان ئيسالم کندو الوەند2315 ......................................................................................................
رەمەزان ئەحمەد ئيسماعيل2316 ......................................................................................................
رەمەزان حەبيب عەلی عەبدو
رەمەزان خەلﯚ عەبدو

2316 ...............................................................................................

2317 ..............................................................................................................

رەمەزان سادق ئەحمەد 2317 ............................................................................................................
رەمەزان سا ح بەکر عومەر 2317 ........................................................................................................
رەمەزان سەبری س مان کر ت 2318 ................................................................................................
رەمەزان شەعبان رەشيد حس ن 2318 ..............................................................................................
رەمەزان عەزﯾز رەسوڵ 2319 ...............................................................................................................
رەمەزان فەتاح جاسم محەمەد 2319 ..................................................................................................
رەمەزان محەمەد عەلی ئيبراھيم2320 ..............................................................................................
زوب ر تەﯾب ئەحمەد مەم 2320 ............................................................................................................
زوب ر حمو عەبدول ەحمان 2320 ...........................................................................................................
زوب ر عەبدو

زوب ر 2321 ....................................................................................................................

زوب ر مامەدی 2321 .............................................................................................................................
زوب ر مستەفا سادق 2322 ..................................................................................................................
زکرى سا ح سا ح 2322 .....................................................................................................................
زکى تاھر سادق ئەحمەد بکر 2322 ...................................................................................................
زۆران عەبدولعەزﯾز نور محەمەد 2323 ..................................................................................................
زﯾا ﯾوحەننا ﯾوسف 2323 ......................................................................................................................
زﯾدﯾن س مان داود 2324 ....................................................................................................................
زﯾرﭬان جەعفەر عەبدو

2324 ............................................................................................................

ز وەر حەسەن عوسمان ﯾوسف2324 .................................................................................................
زەکى عادل سا ح موسا2325 ............................................................................................................
زەﯾد حس ن حاجى 2325 ....................................................................................................................
زەﯾناڵ محەمەدی 2326 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

166

http://www.kurdipedia.org

زەﯾنەب حس ن س مان ئەحمەد 2326 ...............................................................................................
سابير سا ح مەعروف 2327 ................................................................................................................
سادق باقری 2327 ..............................................................................................................................
سادق شاھين عەلی سەﯾفەدﯾن 2327 .............................................................................................
سادق عەبدو

عەبدول ەحمان عەبدولقادر 2328 ..............................................................................

سادق فارس عەسالن 2329 ..............................................................................................................
سادق محەمەد ئيسماعيل 2329 .......................................................................................................
سادق کاکل دﯾنﯚ رەشﯚ 2329 .............................................................................................................
سالم ئەحمەد جاسم 2330 ................................................................................................................
سالم جەميل عەبدو

2330 ..............................................................................................................

سامى محەمەد محەمەد تاھر 2331 ..................................................................................................
سامی حەجی عومەر ئەحمەد 2331 .................................................................................................
ساوا ﯾاقﯚ ﯾوسف تﯚما 2332 .................................................................................................................
سا ح ئادم سا ح حسين 2332 ...........................................................................................................
سا ح ئيبراھيم حاجی محەمەد 2332 .................................................................................................
سا ح ئەحمەد خەليل سو تان 2333 ...................................................................................................
سا ح تاھر خەمﯚ سيدۆ 2333 .............................................................................................................
سا ح تيژە 2334 ..................................................................................................................................
سا ح تەھا حەسەن شيﭭى 2334 .....................................................................................................
سا ح حاجی عەلی ئەحمەد 2335 .....................................................................................................
سا ح حامد حەبەش حاجى 2335 ......................................................................................................
سا ح حامد حەبەش حاجی 2336 ......................................................................................................
سا ح حەسەن ئەحمەد حس ن 2336 ................................................................................................
سا ح حەسەن حس ن سا ح 2337 ....................................................................................................
سا ح خاوەند2337 ..............................................................................................................................
سا ح دەرو ش حەسەن 2338 ............................................................................................................
سا ح رەشيد ئەحمەد 2338 ...............................................................................................................
سا ح رەشيد سا ح ئاﭬدەل 2339 .......................................................................................................
سا ح زەﯾد محەمەد مستەفا 2339 .....................................................................................................
سا ح سا ح موسا 2340 .....................................................................................................................
سا ح س مان سا ح رەسوڵ 2340 ....................................................................................................
سا ح سينﯚ محەمەد شەرﯾف2340 ....................................................................................................
سا ح شەمين محەمەد 2341 .............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

167

http://www.kurdipedia.org

سا ح عومەر رەشيد مستەفا 2341 ....................................................................................................
سا ح عومەر سا ح عومەر 2342 .........................................................................................................
سا ح عەبدول ەحمان حس ن ھادی 2342 ..........................................................................................
سا ح عەبدو

موسا خەليل 2343 .....................................................................................................

سا ح عەلی عيسا عەلی 2343 .........................................................................................................
سا ح عەلی قاسم 2344 ....................................................................................................................
سا ح محەمەد حەسەن 2344 ............................................................................................................
سا ح محەمەد سا ح حەﯾران 2344 ....................................................................................................
سا ح محەمەد سمﯚ2345 ..................................................................................................................
سا ح محەمەد عەلی حەسەن رەسوڵ 2345 ....................................................................................
سا ح محەمەد عەلی ميرزا س مان 2346 .........................................................................................
سا ح مستەفا سا ح مستەفا 2346 ...................................................................................................
سا ح موسا عەبدو

موسا 2347 ......................................................................................................

سا ح نەبى سا ح نەبى 2347 ............................................................................................................
سا ح نەبی داود 2348 ........................................................................................................................
سا ح ﯾاسين تەﯾب عەبدولعەزﯾز2348 ................................................................................................
سا ح ﯾوسف فندی سا ح2348 ..........................................................................................................
سبرى خالد شرو 2349 .......................................................................................................................
سبرى منسور پتروس 2349 ................................................................................................................
سبرى ھادى الو 2350 ........................................................................................................................
ستار عەبدو

ئەسعەد محەمەد2350 ...............................................................................................

ستار مستەفا حس ن سەعدى 2350 .................................................................................................
سدﯾق حس ن محەمەد عەلی عەباس 2351 .....................................................................................
سدﯾق عيسا تەھا 2351 .....................................................................................................................
سدﯾق عەبدولقادر حەسەن تەھا 2352 ..............................................................................................
سدﯾق عەبدو

محەمەد سەليم عەبدول ەحمان 2352 .....................................................................

سدﯾق محەمەد سا ح عەبدو

2353 ................................................................................................

سدﯾق مراد عەلی شاقولى 2353 ......................................................................................................
سدﯾق مستەفا س مان حەسەن 2354 .............................................................................................
سدﯾق موڕاد عەلی شاقو ی 2354 ....................................................................................................
سگيان ئيسماعيل سەعدى مەحمود 2355 .......................................................................................
سالم محەمەد ﯾوسف 2355 ...............................................................................................................
سمکﯚ سەبری عەلی سا ح 2355 .....................................................................................................

ﻻﭘەڕە

168

http://www.kurdipedia.org

سمﯚ دەبلوش ئەلياس 2356 ...............................................................................................................
سميا عوسمان عەبدو

عەلی 2356 ................................................................................................

سوار ئيسماعيل سەعدی مەحمود 2357 ..........................................................................................
سوبحی حەسەن ھادی 2357 ...........................................................................................................
سوبحی سەفەر سەعدون عەلی 2358 .............................................................................................
سوبحی عەلی سا ح 2358 ................................................................................................................
سوبحی عەلی سا ح حاجى 2359 ....................................................................................................
سولەﯾمان ئەحمەدی 2359 .................................................................................................................
سو تان سەعيدی2359 ......................................................................................................................
س مان پيرموس محەمەد ئەحمەد 2360 ...........................................................................................
س مان حس ن فەخرى فەخرى2360 ................................................................................................
س مان دﯾوالی س مان محەمەد 2361 .............................................................................................
س مان دەرباس ئەحمەد دەرباس 2361 .............................................................................................
س مان سا ح س مان2362 ..............................................................................................................
س مان سا ح محﯚ شەرەف 2362 .....................................................................................................
س مان سەعيد تاھر محەمەد  -عەرﯾف س مان 2363 .....................................................................
س مان شکرى ئەبوزەﯾد 2364 ...........................................................................................................
س مان شەمدﯾن بەکر س مان 2364 ................................................................................................
س مان شەھباز مستەفا قوتاس 2364 ..............................................................................................
س مان عبدالمەجيد محەمەد 2365 ...................................................................................................
س مان عيسا نوعمان2365 ...............................................................................................................
س مان عەزۆ جەبﯚ حس ن 2366 .......................................................................................................
س مان عەزۆ موراد ئەلياس 2366 ......................................................................................................
س مان غازى ملو2367 ......................................................................................................................
س مان محەمەد ئەحمەد بەندى 2367 ..............................................................................................
س مان موسا س مان خەﯾلی 2368 .................................................................................................
سﯚفی حامد حاجی تەﯾب 2368 .........................................................................................................
سيد تارق سيد ئيبراھيم سا ح 2369 .................................................................................................
سيراجەدﯾن پيرەمەرد 2369 .................................................................................................................
سەباح سەعيد عومەر حەجی 2369 ..................................................................................................
سەبری جەميل حەسەن محەمەد 2370 ............................................................................................
سەبری حامد ئيسماعيل حەسەن 2370 ...........................................................................................
سەبری خاليد شرۆ حس ن 2371 .......................................................................................................

ﻻﭘەڕە

169

http://www.kurdipedia.org

سەبری عوسمان حس ن ئەبابەکر 2371 ............................................................................................
سەبری محەمەد سا ح عومەر 2372 ..................................................................................................
سەبری موسا عەبدی عومەر 2372 ....................................................................................................
سەبری مەنسور پەترۆس 2373 ..........................................................................................................
سەبری ھادی ئالﯚ تەمەر 2373 ...........................................................................................................
سەبرﯾە اﯾشﯚ وەردە ﯾوسف 2374 .......................................................................................................
سەدرەدﯾن مح دﯾن عومەر 2374 ........................................................................................................
سەرباز برادۆستی 2375 .....................................................................................................................
سەرباز تالبپور 2375 ............................................................................................................................
سەرباز عەبدولی 2376 .......................................................................................................................
سەربەست نەبى عارف 2376 ............................................................................................................
سەرتيپ بەگزادە 2377 ........................................................................................................................
سەرحان تەتەر سەرحان 2377 ...........................................................................................................
سەرحان تەتەر سەرحان الوەند 2377 .................................................................................................
سەردار عومەر ﯾونس عەلی 2378 ......................................................................................................
سەعد حس ن عەبدو

حس ن 2378 ................................................................................................

سەعدون حس ن حەسەن 2379 ........................................................................................................
سەعدون محەمەد عەبدولجەليل 2379 ..............................................................................................
سەعدى شمدﯾن بکر 2380 ................................................................................................................
سەعدی سەعيد تاھر عەبدو

2380 ................................................................................................

سەعدی محەمەد حەسەن مستەفا 2380 .........................................................................................
سەعدی محەمەد سا ح عەبدو

2381 .............................................................................................

سەعيد چراغی 2382 .........................................................................................................................
سەعيد حس ن ئەحمەد 2382 ............................................................................................................
سەعيد خالد سەعيد حەسەن 2382 .................................................................................................
سەعيد س مان ئەحمەد پيرۆ 2383 ...................................................................................................
سەعيد عوسمان ئيبراھيم ئەحمەد 2384 ..........................................................................................
سەعيد عومەر عيسا ئيبراھيم 2384 ..................................................................................................
سەعيد عەبدى ئەحمەد ﯾوسف 2384 ................................................................................................
سەعيد عەلی سەعيد عبدالوھاب 2385 ............................................................................................
سەعيد فارس حس ن 2385 ................................................................................................................
سەعيد فاميانی2386 .........................................................................................................................
سەعيد گندور مراد ئيبراھيم 2386 ......................................................................................................

ﻻﭘەڕە

170

http://www.kurdipedia.org

سەعيد محەمەد عەبدو

محەمەد 2387 ..........................................................................................

سەعيد مستەفا شمو س مان 2387 .................................................................................................
سەعيد مەندان 2387 ..........................................................................................................................
سەعيد نيک بەخت 2388 ....................................................................................................................
سەعيد ﯾوسف سەعدون ئاﭬدەل 2388 ..............................................................................................
سەعيد ﯾوسف فندى 2389 .................................................................................................................
سەفەر حس ن سەليم 2389 ..............................................................................................................
سەفەر سەعدون عەلی ﯾەحيا 2390 ..................................................................................................
سەفەر عەبدولباقی تەھا 2390 ..........................................................................................................
سەفەر عەبدولعەزﯾز مستەفا ئيبراھيم 2390 ......................................................................................
سەفەر محەمەد سا ح ميرخان 2391 .................................................................................................
سەفەر محەمەد سدﯾق عەلی 2391 .................................................................................................
سەگﭭان جھور عەبدال 2392 ..............................................................................................................
سەگﭭان ﯾوسف عەلی فەندی 2392 ..................................................................................................
سەالح زەنگەکانی 2393 .....................................................................................................................
سەالم ئيبراھيم د والى 2393 .............................................................................................................
سەالم شاھين دﯾوالی س مان 2393 ................................................................................................
سەالم موسا ميرزا ميرزۆ 2394 ...........................................................................................................
سەلمان س مان ئەحمەد 2395 .........................................................................................................
سەليم ئەشرەفی 2395 .....................................................................................................................
سەليم تاھر گيندەل عەلی 2395 .......................................................................................................
سەليم حس ن ﯾوسف محەمەد2396 .................................................................................................
سەليم حەﯾدەر حەﯾدەر رەسوڵ2396 .................................................................................................
سەليم خەليل سلو ئيبراھيم 2397 ....................................................................................................
سەليم س مان عەبدو

س مان 2397 ............................................................................................

سەليم سەلمان داود2398 .................................................................................................................
سەليم محەمەد عەلی ئيبراھيم 2398 ...............................................................................................
سەليم مستەفا حەمﯚ مستەفا 2399 .................................................................................................
سەمير جەالل حەسەن محەمەد 2399 ..............................................................................................
سەمير عەبدول ەحمان ئەحمەد زەﯾدان 2400 .....................................................................................
سەکينە عەبدو

محەمەد ئەحمەد 2400 ..........................................................................................

سە ح جاسم عەبدو

نەبی 2401 ...................................................................................................

سە ح حس ن حەسەن 2401 ............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

171

http://www.kurdipedia.org

سە ح حس ن عەلی بارو 2401 .........................................................................................................
سە ح عەبدولھادی محەمەد محەمەد 2402 ......................................................................................
سە حەدﯾن سا ح عەبدو

ميرخان 2403 .........................................................................................

سە حەدﯾن عارف غفور 2403 ............................................................................................................
سە مان کوھی 2404 .........................................................................................................................
سەﯾد تارق ئيبراھيم سا ح ئيبراھيم 2404 .........................................................................................
سەﯾد حس ن عەلی ﯾونس 2404 .......................................................................................................
سەﯾد خاليد مستەفا ئەحمەد موسا 2405 .........................................................................................
سەﯾد سا ح عەبدولخالق رەشيد 2405 ..............................................................................................
سەﯾد ﯾاسين عەبدولغەفور ﯾاسين 2407 ............................................................................................
سەﯾدخاليد محەمەدی 2407 ..............................................................................................................
سەﯾفو

شەمبی دﯾوالی س مان 2408 ..........................................................................................

شاپور رامين 2408 ...............................................................................................................................
شاھين محەمەد عومەر مەسيحا 2409 ..............................................................................................
شاکر ئەحمەد عومەر 2409 .................................................................................................................
شليمون تﯚما ئيشﯚ 2410 ....................................................................................................................
شليمون ﯾوخنا شليمون 2410 .............................................................................................................
شمر سەبری برجس عبدو 2411 ........................................................................................................
شمو ھرمى تمو 2411 ........................................................................................................................
شوجاع خاليدی 2411 .........................................................................................................................
شوجاع زرنگی 2412 ...........................................................................................................................
شوکری حاجی عەلﯚ مەحمود 2412 ...................................................................................................
شوکری س مان عەبدو

س مان 2413 ...........................................................................................

شکرى ئيبراھيم مراد 2413 .................................................................................................................
شکرى ئەحمەد محەمەد حەسەن 2414 ............................................................................................
شﯚرۆ حەجی خەليل عەلی 2414 ......................................................................................................
شﯚڕش ناتقی 2415 ............................................................................................................................
شەرﯾف عادل سەليم 2415 ................................................................................................................
شەرﯾف عومەر سەبری محەمەد 2415 ...............................................................................................
شەرﯾف محەمەد ميرزا عەرەب 2416 ..................................................................................................
شەرەف مشکﯚ شەمﯚ س مان 2416 .................................................................................................
شەعبان حەسەن عەبدو
شەعبان سا ح عەبدو

ﻻﭘەڕە

2417 .......................................................................................................
موسا 2417 .................................................................................................

172

http://www.kurdipedia.org

شەعبان عومەر عەبدو
شەعبان عەبدو

موسا 2418 ................................................................................................

عەبدولکەرﯾم مستەفا 2418 ..................................................................................

شەعبان غەفار عەبدو

رەشيد2419 ................................................................................................

شەعبان محەمەد ئەحمەد محەمەد دوسکى 2419 ...........................................................................
شەعبان مەحمود مستەفا حاجی 2420 .............................................................................................
شەفيق ميرزاﯾی 2420 ........................................................................................................................
شەمدﯾن کەرم شەمدﯾن عەبدو

2421 ............................................................................................

شەمسەدﯾن رەسو ی 2421 ..............................................................................................................
شەمسەدﯾن غياس مناور 2422 ..........................................................................................................
شەمسەدﯾن محەمەد حاجی محﯚ 2422 ............................................................................................
شەمﯚ ئيسماعيل ميرزا گارس 2423 ...................................................................................................
شەمﯚ ھورمى شەمﯚ ساوا 2423 .......................................................................................................
شەوقی عابدﯾنی 2424 ......................................................................................................................
شەوکت رەشيد تەﯾب 2424 ...............................................................................................................
شەوکەت ئاﭬدەل عەبدولکەرﯾم2425 ..................................................................................................
شەوکەت جەميل ئەحمەد 2425 .........................................................................................................
شەوکەت حەسەن حس ن زﯾاد 2425 .................................................................................................
شەوکەت حەسەن محەمەد چەلەبی 2426 .......................................................................................
عابد خورشيد ئەحمەد حەسەن 2426 ................................................................................................
عابد محەمەد سا ح محﯚ 2427 ...........................................................................................................
عابد محەمەد عەبدو

مح

عابد محەمەد عەبدو

محەمەد 2428 ................................................................................................

2427 ....................................................................................................

عابد نەجمەدﯾن عەلی سەعيد 2428 .................................................................................................
عادل ئيبراھيم ﯾوسف 2429 ................................................................................................................
عادل حاجی خاليد حاجی 2429 .........................................................................................................
عادل شوانی 2430 .......................................................................................................................... 2
عادل عوسمان ئەحمەد ئەحمەد 2430 ...............................................................................................
عادل عەلی عەبدول ەحمان ئەبابەکر 2431 .........................................................................................
عادل محەمەد عومەر مسيحا 2431 ....................................................................................................
عادل ميرزاﯾی 2432 .............................................................................................................................
عادل کەرﯾم عادل کەرﯾم 2432 ............................................................................................................
عارف رەشيد محەمەد باﯾەزﯾد 2432 ....................................................................................................
عارف رەشيد محەمەد ﯾەزدﯾن 2433 ...................................................................................................

ﻻﭘەڕە

173

http://www.kurdipedia.org

عارف عەلی زادە2433 ........................................................................................................................
عارف مستەفا سا ح ميرزا 2434 .........................................................................................................
عارف مستەفا عەبدولعەزﯾز مستەفا 2434 .........................................................................................
عارف مەجيدی 2435 ...........................................................................................................................
عاﯾد تاھر مستەفا 2435 ......................................................................................................................
عبدالستار سەليم نبى 2435 ..............................................................................................................
عبدالقاقى ئيسالم محەمەد 2436 ......................................................................................................
عبدو رشو عبدى 2436 ........................................................................................................................
عبدى محەمەد وﯾسى 2436 ..............................................................................................................
عبدى مەحمود ئيبراھيم عەلی 2437 .................................................................................................
عجيل نەبى سەعدى ئيدرﯾس 2437 ..................................................................................................
عسمەت محەمەد تاھر سەعيد 2438 ................................................................................................
عسمەت محەمەدی 2438 ..................................................................................................................
عماد جەعفەر ئەﯾوب2438 ..................................................................................................................
عوب د سەعدۆ عوب د سەعدى 2439 ...................................................................................................
عودﯾشو سەفەر خوشابا 2439 ...........................................................................................................
عودﯾشو شابو عيسا 2440 ..................................................................................................................
عودﯾشو شەمعون عودﯾشو 2440 .......................................................................................................
عوسمان جرکيس عوسمان2440 .......................................................................................................
عوسمان حەﯾدەر محەمەد حەسەن 2441 ..........................................................................................
عوسمان رەشيد عوسمان ئەحمەد 2441 ...........................................................................................
عوسمان سەليم س مان سەليم 2442 .............................................................................................
عوسمان عەبدو

ئەحمەد 2442 .......................................................................................................

عوسمان عەبدو

عوسمان محەمەد 2443 .......................................................................................

عوسمان عەلی محەمەد عەبدو

2443 ............................................................................................

عوسمان محەمەد عوسمان خاليد 2443 ............................................................................................
عومەر ئيسماعيل عومەر ئيسماعيل 2444 .........................................................................................
عومەر ئەحمەد رەمەزان 2444 .............................................................................................................
عومەر ئەحمەد عومەر ئەحمەد2445 ..................................................................................................
عومەر ئەحمەد موسا2445 .................................................................................................................
عومەر ئەمين حاجى ئەمين 2446 .......................................................................................................
عومەر پوالدی 2446 .............................................................................................................................
عومەر تەﯾار سەليم 2447 ...................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

174

http://www.kurdipedia.org

عومەر حس ن حەسەن 2447 .............................................................................................................
عومەر حەسەن محەمەد نزارکى 2447 ...............................................................................................
عومەر دەرباز عوسمان سا ح2448 .....................................................................................................
عومەر سەليم عەبدو

سەليم 2448 ................................................................................................

عومەر شەرﯾف مختار محەمەد 2449 ..................................................................................................
عومەر عەباس سەليم شاھين 2449 .................................................................................................
عومەر عەبدولقادر عەلی عەبدولقادر2450 .........................................................................................
عومەر عەلی سا ح عەلی 2450 ........................................................................................................
عومەر عەلی عومەر عەلی 2450 .......................................................................................................
عومەر عەلی عەبدولقادر 2451 ...........................................................................................................
عومەر عەلی محەمەد سادق 2451 ...................................................................................................
عومەر غەزالى عومەر 2451 ................................................................................................................
عومەر محﯚ ناسر سيفەدﯾن 2452 .......................................................................................................
عومەر محەمەد ئەمين عومەر 2452 ....................................................................................................
عومەر محەمەد ئەمين محەمەد 2452 ................................................................................................
عومەر موسا عومەر 2453 ...................................................................................................................
عومەر مەعروف ھەسەن تەمەر 2453 ................................................................................................
عومەر نوعمان حس ن2454 ................................................................................................................
عومەر ﯾونس عەلی 2454 ...................................................................................................................
عومەر ﯾونس عەلی حس ن 2455 .......................................................................................................
عيدو حاول بکو عەلی 2455 ................................................................................................................
عيدۆ مەحمود س مان مەحمود 2455 ................................................................................................
عيزەت خودادادی 2456 .......................................................................................................................
عيزەت سەعيد تاھير 2456 .................................................................................................................
عيزەدﯾن موسا محەمەد 2457 ............................................................................................................
عيسا ئيسماعيل داود ئەبوزەﯾد 2457 .................................................................................................
عيسا سوار عيسا سوار 2457 ............................................................................................................
عيسا عوسمان عيسا 2458 ...............................................................................................................
عيسا محەمەد ئەمين ابرھيم 2458 ....................................................................................................
عيسا نيک خاڵ 2459 ..........................................................................................................................
عيسمەت ئادم حس ن 2459 ..............................................................................................................
عيسمەت د والى عبدى 2459 ............................................................................................................
عيسمەت سەفەر حەسەن 2460 .......................................................................................................

ﻻﭘەڕە

175

http://www.kurdipedia.org

عيسمەت فرحان حەسەن محەمەد 2460 ..........................................................................................
ع زەت جەعفەر ميرزا 2460 .................................................................................................................
ع زەدﯾن حەسﯚ محﯚ حەمﯚ 2461 ........................................................................................................
ع زەدﯾن سا ح عومەر مستەفا 2461 ..................................................................................................
عەباس محەمەد عەبدو

ﯾوسف 2462 ..............................................................................................

عەبد فەتحى ﯾوسف س مان 2462 ....................................................................................................
عەبدولباری حس ن سا ح 2463 ..........................................................................................................
عەبدولباقى ئيسالم محەمەد عومەر 2463 .........................................................................................
عەبدولباقی رەشيد رەشيد کامل 2464 ..............................................................................................
عەبدولجبار تاھر مستەفا ميرۆ 2464 ...................................................................................................
عەبدولجەبار مستەفا سەليم 2464 ....................................................................................................
عەبدولخالق حەسەن ئەحمەد عەبدو

2465 ...................................................................................

عەبدولخالق مستەفا شمو 2465 ........................................................................................................
عەبدولخالق ﯾوسف محەمەد حەميد 2466 .........................................................................................
عەبدولرەحمان خەليلی 2466 .............................................................................................................
عەبدولرەحمان دەشت پەﯾما 2466 .....................................................................................................
عەبدولستار سدﯾق ئەمين ﯾوسف 2467 .............................................................................................
عەبدولستار سدﯾق محەمەد حس ن 2467 .........................................................................................
عەبدولستار شکری عەبدو

شکری 2468 ........................................................................................

عەبدولستار مستەفا تەمەر سەعدو

2468 .....................................................................................

عەبدولستار ميکائيل حاجی محەمەد 2469 ........................................................................................
عەبدولستار نيعمەت عەبدولقادر حاجی2469 ....................................................................................
عەبدولسەالم ئەحمەد خاليد عومەر2470 ..........................................................................................
عەبدولسەالم حەجی ش خﯚ محەمەد 2471 ......................................................................................
عەبدولسەالم محەمەدی 2471 ..........................................................................................................
عەبدولسەالم ﯾوسف سادق ﯾوسف 2472 .........................................................................................
عەبدولعەزﯾز ئيبراھيم خزر 2472 ..........................................................................................................
عەبدولعەزﯾز ئيبراھيم فەرﯾد 2472 .......................................................................................................
عەبدولعەزﯾز حس ن محەمەد عەزۆ 2473 ...........................................................................................
عەبدولعەزﯾز حەسەن عەلی حەسەن 2473 ......................................................................................
عەبدولعەزﯾز س مان تاھر محەمەد 2474 ...........................................................................................
عەبدولعەزﯾز فەتاح ميرزا ئيبراھيم 2474 ..............................................................................................
عەبدولعەزﯾز قادری 2475 ....................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

176

http://www.kurdipedia.org

عەبدولعەزﯾز محەمەد حس ن مەعروف 2475 ......................................................................................
عەبدولغەفار تيلى حاجى 2476 ..........................................................................................................
عەبدولغەنی پيرموس حاجی 2476 .....................................................................................................
عەبدولقادر ئەحمەد س مان  -قادر قومجە2477 ................................................................................
عەبدولقادر ئەحمەد غەنی محەمەد 2477 ..........................................................................................
عەبدولقادر حەﯾدەر حس ن سەعدى 2478 .........................................................................................
عەبدولقادر سەالم حاجی سەالم 2478 .............................................................................................
عەبدولقادر عەبدولعەزﯾز س مان قوتاس 2479 ...................................................................................
عەبدولقادر محەمەد قادر عەسالن 2479 ............................................................................................
عەبدولقادر محەمەد ﯾوسف 2480 .......................................................................................................
عەبدولقادر محەمەد ﯾونس 2480 ........................................................................................................
عەبدولقادر موسا عەبدول ەحمان موسا 2481 ....................................................................................
عەبدولمەجيد سەعدون شەھباز 2481 ..............................................................................................
عەبدولمەجيد محەمەد عەبدو

2482 ...............................................................................................

عەبدولواحد خزر ش خﯚ ل بەلﯚ2482 ..................................................................................................
عەبدولوەھاب عەزﯾز رەشيد 2482 .......................................................................................................
عەبدول ەحمان حس ن تەھا مستەفا 2483 ........................................................................................
عەبدول ەحمان حس ن حاجى ئەبابکر 2483 .......................................................................................
عەبدول ەحمان حەسەن قادر 2484 .....................................................................................................
عەبدول ەحمان حەسەن محەمەد حەسەن 2484 ...............................................................................
عەبدول ەحمان س مان عەلی حس ن 2485 ......................................................................................
عەبدول ەحمان س مان محەمەد 2485 ...............................................................................................
عەبدول ەحمان سەعيد ناﭬخوش 2486 ...............................................................................................
عەبدول ەحمان سەليم عەبدول ەحمان 2486 ......................................................................................
عەبدول ەحمان عەبدولکەرﯾم سﯚفى عەبدولکەرﯾم 2487 ...................................................................
عەبدول ەحمان عەلی حەسەن جادر 2487 .........................................................................................
عەبدول ەحمان مەجيد ئەحمەد مەلﯚ 2487 .........................................................................................
عەبدول ەزاق حەسەن عەبدولعەزﯾز ئەحمەد 2488 .............................................................................
عەبدولکەرﯾم ئيبراھيم محەمەد 2488 .................................................................................................
عەبدولکەرﯾم ئەحمەدی2489 .............................................................................................................
عەبدولکەرﯾم حس ن موسا ئيسماعيل 2489 .....................................................................................
عەبدولکەرﯾم شادمان 2490 ................................................................................................................
عەبدولکەرﯾم عەلی حەميد 2490 .......................................................................................................

ﻻﭘەڕە

177

http://www.kurdipedia.org

عەبدولکەرﯾم فەرحان سەفەر عومەر 2491 .........................................................................................
عەبدولکەرﯾم محەمەد حاجى 2491 ....................................................................................................
عەبدولکەرﯾم محەمەد عەبدول ەحمان 2492 .......................................................................................
عەبدولکەرﯾم مستەفا عەبدولکەرﯾم 2492 ..........................................................................................
عەبدولکەرﯾم معمارزادە2492 ..............................................................................................................
عەبدو

ئيبراھيم عومەر رەسوڵ 2493 ..............................................................................................

عەبدو

ئەحمەد چاھر2493 ..............................................................................................................

عەبدو

ئەحمەد عەبدو

قاسم 2494 .............................................................................................

عەبدو

ئەحمەد عەبدو

ﯾەزدﯾن 2494 ............................................................................................

عەبدو

بەھادﯾن س مان 2495 ........................................................................................................

عەبدو

حس ن سەعدى 2495 .........................................................................................................

عەبدو

حس ن ﯾوسف 2495 .............................................................................................................

عەبدو

خالد سادق حس ن2496 .....................................................................................................

عەبدو

خالد سادق شﭭان 2496 ......................................................................................................

عەبدو

خالد عەبدو

عەبدو

خەليل ئەحمەد 2497 ...........................................................................................................

عەبدو

رەمەزان حمو رەشيد 2497 ...................................................................................................

عەبدو

س مان ئەحمەد س مان 2498 ...........................................................................................

عەبدو

س مان س مان 2498 .........................................................................................................

عەبدو

س مان ﯾوسف 2499 ...........................................................................................................

عەبدو

سيدو حەجى سيدو 2499 ...................................................................................................

عەبدو

سيدۆ حەجى حاجى 2500 ..................................................................................................

عەبدو

سەعيد حەسەن 2500 ........................................................................................................

عەبدو

عبيد عەبدو

2500 .............................................................................................................

عەبدو

عوب د عەبدو

محەمەد سەليم 2501 .................................................................................

عەبدو

عيسا عەبدو

ئەسمەر 2501 .............................................................................................

عەبدو

عەبدول ەحمان ئەبابەکر محەمەد 2502 ................................................................................

عەبدو

عەلی ئەحمەد مستەفا 2502 ..............................................................................................

عەبدو

عەلی مەحمود عەبدول ەحمان 2503 ...................................................................................

عەبدو

فەتاح قادر2503 ....................................................................................................................

عەبدو

محەمەد سەعيد نورى عەبدولجەبار 2504 ...........................................................................

عەبدو

محەمەد عبو برو 2504 ..........................................................................................................

عەبدو

محەمەد 2505 .........................................................................................

ﻻﭘەڕە

2497 ..............................................................................................................

محەمەد عەبدو

178

http://www.kurdipedia.org

عەبدو

مەحمود عەبدولحەکيم2505 ................................................................................................

عەبدو

مەحمود عەبدولکەرﯾم شەرﯾف 2505 ...................................................................................

عەبدى محەمەد حس ن 2506 ............................................................................................................
عەبدۆ رەشﯚ عەبدۆ خلﯚ 2506 .............................................................................................................
عەبدی باقﯚﯾی 2507 ...........................................................................................................................
عەتﯚ سەﯾفﯚ ھەسەن دو مز 2507 .....................................................................................................
عەجيل عومەر عومەر ئەحمەد 2508 ...................................................................................................
عەرەفات ئيسماعيل حس ن ئەحمەد 2508 ........................................................................................
عەرەفات ئيسماعيل حەسەن 2509 ...................................................................................................
عەرەفات رەبەتی 2509 .......................................................................................................................
عەزﯾز اسخرﯾا سەفەر خوشابا 2510 ...................................................................................................
عەزﯾز زەکەرﯾا سەفەر خوشابا 2510 ...................................................................................................
عەزﯾز سا ح محەمەد عەبدو
عەزﯾز عەبدو

2510 ..................................................................................................

عوسمان محەمەد 2511 .............................................................................................

عەزﯾز عەلی سا ح محەمەد 2511 ......................................................................................................
عەزﯾز ﯾاقﯚ شاھين ﯾﯚنان 2512 ............................................................................................................
عەسکر سەرحان ئەحمەد محەمەد 2512 ..........................................................................................
عەگيد قادر تاھر عەبدو

2513 ..........................................................................................................

عەالئەدﯾن عومەری 2513 ...................................................................................................................
عەالدﯾن قوتاس عومەر 2514 ..............................................................................................................
عەلى قاسم تەمەر عومەر 2514 ........................................................................................................
عەلی ئيبراھيم عەلی عەبدو

2515 ................................................................................................

عەلی ئيسماعيل ئيسماعيل تەھا 2515 ............................................................................................
عەلی ئەبابەکر ﯾوسف ئەبابەکر 2516 .................................................................................................
عەلی ئەحمەد فەتاح عوسمان 2516 .................................................................................................
عەلی ئەحمەد محەمەد 2517 ............................................................................................................
عەلی ئەسعەد عەلی سەليم 2517 ..................................................................................................
عەلی ئەمين ﯾونس موسا 2517 .........................................................................................................
عەلی تاھر اسکندر محەمەد 2518 .....................................................................................................
عەلی تاھر حس ن ئەحمەد 2518 .......................................................................................................
عەلی تاھر حس ن نوعمان 2519 ........................................................................................................
عەلی تەھا عەلی ﯾوسف 2519 .........................................................................................................
عەلی تەھا عەلی ﯾونس 2520 ...........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

179

http://www.kurdipedia.org

عەلی حاجى ميرزا ميرزا 2520 ...........................................................................................................
عەلی حاجی ميرزا ميرزا 2520 ...........................................................................................................
عەلی حس ن عوسمان سەعدون2521 .............................................................................................
عەلی حەجى حەسەن 2521 .............................................................................................................
عەلی حەسﯚ عەلی سادق 2522 ......................................................................................................
عەلی حەسەن ئەحمەد موسا 2522 ..................................................................................................
عەلی حەﯾدەر محەمەد سەﯾفەدﯾن2523 ...........................................................................................
عەلی خالد حجی عەبدول ەحيم 2523 ...............................................................................................
عەلی خالد حەجى عەبدول ەحيم 2523 .............................................................................................
عەلی خەمﯚ ئەحمەد 2524 .................................................................................................................
عەلی رەزا دالن مراد 2524 ..................................................................................................................
عەلی رەشيد عەلی2525 ..................................................................................................................
عەلی سالم عەبدو

2525 ................................................................................................................

عەلی سا ح عەلی ئيبراھيم 2525 .....................................................................................................
عەلی سا ح عەلی خشﯚ2526 ..........................................................................................................
عەلی سا ح عەلی شەھاب 2526 .....................................................................................................
عەلی س مان سەعيد 2527 .............................................................................................................
عەلی شاباز محەمەد شاباز 2527 ......................................................................................................
عەلی عومەر ئەحمەد 2528 ................................................................................................................
عەلی عومەر ئەحمەد عيسا 2528 .....................................................................................................
عەلی عومەر نەسرو

ش خﯚ 2528 ...................................................................................................

عەلی عەباس سەليم شاھين 2529 .................................................................................................
عەلی عەبدولخالق رەشيد ئيبراھيم 2529 .........................................................................................
عەلی عەبدولغەفار عەبدو

2530 .....................................................................................................

عەلی عەبدول ەحمان محەمەد 2530 ..................................................................................................
عەلی عەبدو

ئەحمەد عاشور 2531 ................................................................................................

عەلی عەبدو

محەمەد غلبيشی 2531 ...........................................................................................

عەلی عەبﯚ ئاﭬدەل حس ن 2532 ........................................................................................................
عەلی عەزﯾز قادر 2533 .......................................................................................................................
عەلی فەخرەدﯾن عەلی ئەحمەد 2533 ..............................................................................................
عەلی محەمەد سەليم ئەحمەد عەبدول ەحمان 2534 .......................................................................
عەلی محەمەد عەبدو

بەرئاشى 2534 ...........................................................................................

عەلی محەمەد فەتاح 2535 ................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

180

http://www.kurdipedia.org

عەلی موسا جھور 2535 .....................................................................................................................
عەلی کاشف پور 2535 .......................................................................................................................
عەلی ﯾاسين ئيبراھيم 2536 ..............................................................................................................
عەلی ﯾوسف ئيبراھيم 2536 ..............................................................................................................
عەلی ﯾوسف تحلو 2537 .....................................................................................................................
عەونى تﯚفيق کەرەم زەﯾنەڵ 2537 .....................................................................................................
غازی سەعدی موسا غازی 2537 .......................................................................................................
غازی سەليم نەبی غازی 2538 ..........................................................................................................
غياس تيلى کردى عەلی 2538 ..........................................................................................................
فاتما محەمەد ئيسماعيل 2539 ..........................................................................................................
فاتمە ئەحمەد پيرۆ حەﯾدر 2539 ..........................................................................................................
فاخر شەرﯾف مختار 2539 ....................................................................................................................
فارس باقی 2540 ................................................................................................................................
فارس حەسەن ئەحمەد سەليم 2540 ................................................................................................
فارس رەمەزان محەمەد 2541 .............................................................................................................
فارس سا ح ئيسماعيل فارس 2541 ..................................................................................................
فازل عادل سا ح موسا 2542 ..............................................................................................................
فازﯾل حاجی ئيبراھيم گالی 2542 ......................................................................................................
فازﯾل عەبدو

عيسا شەرﯾف 2542 ...................................................................................................

فخرى س مان ئيسماعيل 2543 .........................................................................................................
فرحو قاسم کيو 2543 ..........................................................................................................................
فندى قاسم حسو 2544 .....................................................................................................................
فوزى محەمەد سەليم سا ح حەسەن2544 ......................................................................................
فياد رەشيد حەسەن 2545 .................................................................................................................
فەتاح س مان فتو 2545 ......................................................................................................................
فەتاح عبدى ﯾوسف 2545 ...................................................................................................................
فەتاح محەمەد س مان حەجى2546 .................................................................................................
فەتاح کەرﯾمی 2546 ...........................................................................................................................
فەتحو

پيسپای 2546 .......................................................................................................................

فەخری سەعيد عەلی محەمەد سەليم 2547 ...................................................................................
فەخرەدﯾن محەمەدی 2547 ................................................................................................................
فەرامەرز عەبدوﯾان 2548 .....................................................................................................................
فەرامەرز کامرانی 2548 .......................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

181

http://www.kurdipedia.org

فەرج مستەفا محەمەد وەﯾسى 2549 ................................................................................................
فەرھەنگ شەرﯾفی 2549 ...................................................................................................................
فەرﯾد محەمەد ﯾاسين ئيبراھيم 2549 .................................................................................................
فەرﯾق خاليد موسا ﯾونس 2550 ..........................................................................................................
فەرﯾق عوسمان عەبدولقادر عيسمەت 2550 .....................................................................................
فەرەج ئيسماعيل رەشيد عەلی 2551 ...............................................................................................
فەرەجو

ئيسماعيل ئەبوزەﯾد 2552 ..................................................................................................

فەرەﯾدون ميرزاﯾی 2552 ......................................................................................................................
فەھمی تﯚفيق فەھمی 2552 ............................................................................................................
فەھيم ئيسماعيلزادە2553 .................................................................................................................
فەھيم نەسيری2553 .........................................................................................................................
فەھيمە عەبدو

سادق 2554 ...........................................................................................................

فەﯾروز بەنی ئادەم 2554 .....................................................................................................................
فەﯾروز عومەرپور 2554 .........................................................................................................................
فەﯾسەل مزﯾدی2555 .........................................................................................................................
فەﯾسەل نبوی 2555 ...........................................................................................................................
فەﯾسەڵ ئەحمەد فەتاح عوسمان 2556 .............................................................................................
فەﯾسەڵ حەجى ئەحمەد2556 ..........................................................................................................
قادر ئەميرزادە 2557 ............................................................................................................................
قادر حەﯾدەر حس ن سەعدى 2557 ....................................................................................................
قادر سەليم ش خ قادر 2557 ...............................................................................................................
قادر عومەر عەبدولجەبار 2558 ............................................................................................................
قادر ﯾونسی 2558 ...............................................................................................................................
قاسم ئيبراھيم عەبدو

حەميد 2559 ................................................................................................

قاسم گنى تەمﯚ ساوا 2559 ...............................................................................................................
قاسم نەبى ئاﭬدەل 2560 ...................................................................................................................
قاھر محەمەد ئەمين ابرھيم 2560 ......................................................................................................
قبالن عەلی عومەر ئيسماعيل 2560 .................................................................................................
قەھار ئەحمەد سەليم 2561 ...............................................................................................................
قەھار ئەسعەد حس ن 2561 ..............................................................................................................
قەھار حەجى عومەر عەلی 2561 ......................................................................................................
گلو سومو ﯾلدە 2562 ...........................................................................................................................
گليە شينو عودﯾشو 2562 ...................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

182

http://www.kurdipedia.org

گنى تمو ساوا 2563 ............................................................................................................................
گورگين شەرﯾفی 2563 .......................................................................................................................
گوھدار عبدالواحد محەمەد 2563 ........................................................................................................
گوھدار محەمەد عەلی نەبی 2564 ....................................................................................................
گوﭬان تەھا رەسوڵ 2564 ....................................................................................................................
الوند محەمەد عساف 2565 ................................................................................................................
لقمان جەميل سدﯾق2565 .................................................................................................................
لقمان رەمەزان فەتاح 2565 .................................................................................................................
لقمان عەلی خان عبدى ئەحمەد 2566 ..............................................................................................
لوقمان فوالدی 2566 ...........................................................................................................................
لوقمان مەحمود محەمەد مستەفا 2567 .............................................................................................
لەتيف عادل ئەسعەد حەمﯚ 2567 .......................................................................................................
لەزگين جەميل عەبدو

2568 ............................................................................................................

لەزگين عومەر حەسەن قادر 2568 ......................................................................................................
لەزگين عەلی ئەحمەد 2568 ..............................................................................................................
لەزگين مەحمود سەعدى مەحمود 2569 ...........................................................................................
ماجيد حەبيب رەسوڵ دەرباز2569 ......................................................................................................
محﯚ حەمﯚ محﯚ عەلی 2570 ...............................................................................................................
محﯚ دليا رەشﯚ مام بين 2570 .............................................................................................................
محﯚ سلﯚ محﯚ 2571 ............................................................................................................................
محﯚ کەرﯾم بيجﯚ ئيسماعيل 2571 .......................................................................................................
محی عومەر س مان 2572 .................................................................................................................
مح دﯾن ئەحمەد خالد محەمەد2572 ..................................................................................................
مح دﯾن سدﯾق سا ح مەعروف 2572 .................................................................................................
محەمەد ئيبراھيم س مان 2573 .........................................................................................................
محەمەد ئيبراھيم عومەر عەلی 2573 ................................................................................................
محەمەد ئيسماعيل محەمەد 2574 ....................................................................................................
محەمەد ئەبابەکر موسا تاھير 2574 ....................................................................................................
محەمەد ئەحمەد ئيسماعيل حس ن 2575 .........................................................................................
محەمەد ئەحمەد تەمەر بيرەم 2575 ...................................................................................................
محەمەد ئەحمەد جلبى ئەحمەد 2576 ...............................................................................................
محەمەد ئەحمەد چەلەبی ئەحمەد 2576 ...........................................................................................
محەمەد ئەحمەد عەبدولعەزﯾز 2576 ...................................................................................................

ﻻﭘەڕە

183

http://www.kurdipedia.org

محەمەد ئەحمەد عەبدول ەحيم ئەمين 2577 ......................................................................................
محەمەد ئەحمەد عەبدو

ﯾەزدﯾن 2577 ............................................................................................

محەمەد ئەحمەد عەلی عيسا 2578 ..................................................................................................
محەمەد ئەحمەد محەمەد ئاﭬدەل 2578 .............................................................................................
محەمەد ئەحمەد محەمەد پيرموس 2579 ...........................................................................................
محەمەد ئەحمەد محەمەد عوسمان 2579 .........................................................................................
محەمەد ئەحمەد ﯾوسف ئەتروشى 2580 ...........................................................................................
محەمەد ئەمين ئەحمەد عومەر 2580 .................................................................................................
محەمەد ئەمين ئەحمەد عەبدو

ئەلياس 2580 ................................................................................

محەمەد ئەمين تﯚفيق محەمەد ئەمين 2581 ......................................................................................
محەمەد ئەمين حاجى قاسم ﯾاسين 2582 ........................................................................................
محەمەد ئەمين خورشيد مەحمود 2582 .............................................................................................
محەمەد ئەمين سا ح عەبدو
محەمەد ئەمين عەبدو

2582 .................................................................................................

موسا 2583 .................................................................................................

محەمەد ئەمين محەمەد جندى 2583 .................................................................................................
محەمەد ئەمين محەمەد سا ح 2584 .................................................................................................
محەمەد ئەمين مستەفا س مان 2584 ..............................................................................................
محەمەد ئەمين مەجيد ئەحمەد محەمەد 2584 ..................................................................................
محەمەد ئەمين نييف عەبدولخالق 2585 .............................................................................................
محەمەد اليخان حامد نيعمەت 2585 ...................................................................................................
محەمەد تاھر ئەحمەد ﯾوسف 2586 ....................................................................................................
محەمەد تاھر تەﯾب محەمەد تاھر 2586 .............................................................................................
محەمەد تاھر سەليم ئەحمەد 2587 ...................................................................................................
محەمەد تاھر شمبى د والى 2587 ....................................................................................................
محەمەد تاھر عەبدو

2587 ..............................................................................................................

محەمەد تاھر قاسم محەمەد 2588 ....................................................................................................
محەمەد تاھر محەمەد عەبدول ەحمان 2588 ......................................................................................
محەمەد تاھر نيعمەت اليخان 2589 ....................................................................................................
محەمەد تاھير سەليم شەرﯾف2589 ..................................................................................................
محەمەد تاھير مەولود ﯾەزدﯾن 2589 ....................................................................................................
محەمەد تﯚفيق محەمەد ﯾاسين 2590 ................................................................................................
محەمەد تەھا محەمەد مستەفا 2590 ................................................................................................
محەمەد جەميل خالد عوسمان 2591 .................................................................................................

ﻻﭘەڕە

184

http://www.kurdipedia.org

محەمەد حس ن س مان 2591 ...........................................................................................................
محەمەد حەجى خدر عەبدو

2592 ..................................................................................................

محەمەد حەجى محەمەد مالخى 2592 ..............................................................................................
محەمەد حەسەن حس ن عەبدو

2593 ...........................................................................................

محەمەد حەسەن ش خ ئەحمەد تەھا 2593 .......................................................................................
محەمەد حەسەن محەمەد ئەمين مح دﯾن 2594 ...............................................................................
محەمەد حەسەن ميرزا عوسمان 2594 ..............................................................................................
محەمەد حەسەن کەنجو سەليم 2595 ..............................................................................................
محەمەد خابور ﯾوسف خابور 2595 .......................................................................................................
محەمەد خەليل محەمەد عەبدو

2595 ............................................................................................

محەمەد خەليل ﯾوسف نەبی 2596 ....................................................................................................
محەمەد د رﯾنی 2596 .........................................................................................................................
محەمەد راعی 2597 ........................................................................................................................ 2
محەمەد رەشيد خمو محەمەد2597 ...................................................................................................
محەمەد رەشيد محەمەد عەبدو

2598 ............................................................................................

محەمەد سادق عەبدوللـەتيف سادق 2598 .......................................................................................
محەمەد سا ح ئيبراھيم عەلی 2599 .................................................................................................
محەمەد سا ح حيران 2599 ................................................................................................................
محەمەد سا ح داود شەھوان 2599 ....................................................................................................
محەمەد سا ح س مان ئيسماعيل جانگير 2600 ...............................................................................
محەمەد سا ح سەليم ئەحمەد 2600 ................................................................................................
محەمەد سا ح سەليم سا ح 2600 ....................................................................................................
محەمەد سا ح سەنعان ئيسماعيل 2601 ..........................................................................................
محەمەد سا ح عومەر ئيسماعيل 2601 .............................................................................................
محەمەد سا ح عەبدو

محەمەد2602 ..............................................................................................

محەمەد سا ح گتى مستەفا حەسەن 2602 .....................................................................................
محەمەد سا ح محەمەد عەلی نوعمان 2602 .....................................................................................
محەمەد سا ح مەجيد عەلی 2603 ....................................................................................................
محەمەد سدﯾق عەبدولقادر ئەحمەد 2603 .........................................................................................
محەمەد سدﯾق محەمەد جندى شاھين 2604 ..................................................................................
محەمەد س مان س مان 2604 .........................................................................................................
محەمەد س مان شينﯚ حەسەن 2604 ..............................................................................................
محەمەد س مان محەمەد حس ن2605 .............................................................................................

ﻻﭘەڕە

185

http://www.kurdipedia.org

محەمەد سيسن تەﯾار کلش 2605 .....................................................................................................
محەمەد سەعيد تاھر عەبدو

محەمەد2606 ...................................................................................

محەمەد سەعيد حەسەن محەمەد 2606 ..........................................................................................
محەمەد سەعيد عەبدولقادر عەبدو

2607 ......................................................................................

محەمەد سەعيد عەلی حس ن2607 .................................................................................................
محەمەد سەعيد فەخرەدﯾن عيمادەدﯾن 2608 ....................................................................................
محەمەد سەليم ئەحمەد خالد 2608 ..................................................................................................
محەمەد سەليم باب ﯾزدﯾن گردى 2609 .............................................................................................
محەمەد سەليم جەلبى فارس 2609 .................................................................................................
محەمەد سەليم چەلەبی سەليم سەعيد2609 ................................................................................
محەمەد سەليم رەشيد ئەمين 2610 .................................................................................................
محەمەد سەليم عومەر فارس شاکر 2610 .........................................................................................
محەمەد سەليم فارس شاکر 2611 ....................................................................................................
محەمەد سەليم نژاد 2611 ..................................................................................................................
محەمەد سەليم ﯾونس جەرجيس ﯾونس 2611 ...................................................................................
محەمەد سەﯾدان 2612 .......................................................................................................................
محەمەد شەرﯾف ئيبراھيم عەبدولقادر 2612 ......................................................................................
محەمەد شەرﯾف ئەحمەد ﯾونس ﯾەحيا 2613 .....................................................................................
محەمەد عارف محەمەد ئەحمەد 2613 ...............................................................................................
محەمەد عوسمان سەليم سەليم 2614 ............................................................................................
محەمەد عوسمان عيسام محەمەد 2614 ..........................................................................................
محەمەد عومەر عەلی ئەمين دوسکى 2615 .....................................................................................
محەمەد عيسا حەجى حاجى 2615 ..................................................................................................
محەمەد عەبدولقادر حەميد محەمەد 2615 ........................................................................................
محەمەد عەبدولھادی محەمەد عەبدو

2616 ...................................................................................

محەمەد عەبدول ەحمان ئەحمەد عەنتەر 2616 ...................................................................................
محەمەد عەبدول ەحمان عەبابکر محەمەد 2617 .................................................................................
محەمەد عەبدولکەرﯾم محەمەد محەمەد 2617 ..................................................................................
محەمەد عەبدو

حم

محەمەد عەبدو

سا ح عەبدو

محەمەد عەبدو

عەلی 2619 ...........................................................................................................

محەمەد عەبدو

محى حەميد2619 .................................................................................................

محەمەد عەبدو

محەمەد خالد2620 ................................................................................................

ﻻﭘەڕە

حەميد 2618 ................................................................................................
2618 .............................................................................................

186

http://www.kurdipedia.org

محەمەد عەبدو

محەمەد سا ح 2620 ..............................................................................................

محەمەد عەبوش عەبدی عەبدو

2620 ............................................................................................

محەمەد عەزﯾز رەسوڵ 2621 ..............................................................................................................
محەمەد عەزﯾز رەشيد عەزﯾز سەفەر 2621 ........................................................................................
محەمەد عەلی ئيبراھيم عەلی2622 .................................................................................................
محەمەد عەلی ئيبراھيم محەمەد 2622 .............................................................................................
محەمەد عەلی حس ن زاھير2623 .....................................................................................................
محەمەد عەلی حەسەن تەھا 2623 ...................................................................................................
محەمەد عەلی عومەر شەرەف 2624 .................................................................................................
محەمەد عەلی عومەر عەلی 2624 ....................................................................................................
محەمەد عەلی عەبدولقادر عەبدولعەزﯾز 2625 ...................................................................................
محەمەد عەلی عەبدول ەحمان ئەحمەد 2625 ....................................................................................
محەمەد عەلی فەتاح 2625 ................................................................................................................
محەمەد غازى محەمەد غازى 2626 ...................................................................................................
محەمەد فەتاح عوسمان 2626 ............................................................................................................
محەمەد فەخرى نافز محەمەد 2627 ...................................................................................................
محەمەد قز باش 2627 ........................................................................................................................
محەمەد محەمەد ئەحمەد بلنک 2628 ................................................................................................
محەمەد محەمەد ئەمين ئيبراھيم 2628 .............................................................................................
محەمەد مستەفا حاجى عەبدو
محەمەد مستەفا عەو

2628 .............................................................................................

مەحمود 2629 .............................................................................................

محەمەد موسا حەﯾدەر عەبدو

2629 ...............................................................................................

محەمەد موسا فندى خواجە2630 ......................................................................................................
محەمەد موسا ﯾونس عەبدو

2631 ..................................................................................................

محەمەد ميقداد سەعدى حەسەن 2631 ...........................................................................................
محەمەد مەحمود عەبدو
محەمەد مەم

محەمەد2632 ..........................................................................................

تەمەر عەلی 2632 ....................................................................................................

محەمەد نوری 2632 ............................................................................................................................
محەمەد ھادی س مان عەلی 2633 ..................................................................................................
محەمەد ھەمزۆ عەلی خان 2633 .......................................................................................................
محەمەد ﯾوسف ئيبراھيم شەمزﯾن 2634 ............................................................................................
محەمەد ﯾوسف س مان جلود 2634 ...................................................................................................
محەمەدسا ح شاھينن زادە 2635 ......................................................................................................

ﻻﭘەڕە

187

http://www.kurdipedia.org

مدﯾر گو چينی 2635 ............................................................................................................................
مراد پسى خلف 2636 ........................................................................................................................
مراد عەبدولی 2636 ............................................................................................................................
مرعان ئەحمەد سەعدو

2637 .........................................................................................................

مستەفا حاجى محەمەد عەبدو

2637 .............................................................................................

مستەفا حس ن ئەحمەد حس ن 2638 ...............................................................................................
مستەفا حس ن مەعروف حەﯾدەر 2638 ..............................................................................................
مستەفا حەجی عەبدو

حەجی 2639 .............................................................................................

مستەفا حەسەن مستەفا خالد 2639 ................................................................................................
مستەفا سادق مستەفا ھ توتى 2640 ...............................................................................................
مستەفا سا ح خمو محەمەد 2640 .....................................................................................................
مستەفا سدﯾق عەلی ئەحمەد 2640 .................................................................................................
مستەفا سيدۆ حەجى عەلی 2641 ...................................................................................................
مستەفا سەعيد عەبدولھادی مستەفا 2641 .....................................................................................
مستەفا سەفەر مستەفا 2642 ...........................................................................................................
مستەفا سەليم مستەفا ئيبراھيم 2642 ............................................................................................
مستەفا سەليم مستەفا س مان 2643 .............................................................................................
مستەفا عبدى حمو 2643 ...................................................................................................................
مستەفا عەبدولباقی ئيبراھيم 2644 ...................................................................................................
مستەفا عەبدولجەبار مستەفا 2644 ...................................................................................................
مستەفا عەبدو

ميرزا بەکر 2644 ......................................................................................................

مستەفا محەمەد حس ن 2645 ...........................................................................................................
مستەفا محەمەد عەلی ئيسماعيل 2645 ..........................................................................................
مستەفا محەمەد مستەفا شنگين 2646 ............................................................................................
مستەفا ميرزاﯾی 2646 ........................................................................................................................
مستەفا ميناﯾی 2647 .........................................................................................................................
مستەفا نادر نيعمەت ئيبراھيم2647 ...................................................................................................
مستەفا نادر نيعمەت نادر 2647 ..........................................................................................................
مستەفا ﯾونس سا ح 2648 .................................................................................................................
مشکو نوعمان حس ن 2648 ...............................................................................................................
مشکﯚ شەمﯚ س مان لەتيف 2649 ....................................................................................................
مشﯚ شوکر دەرمان برو 2649 ..............................................................................................................
مشير قادر عبو 2650 ...........................................................................................................................

ﻻﭘەڕە

188

http://www.kurdipedia.org

من ور حنا من ور 2650 ...........................................................................................................................
موحسين حەمدی عەلی محەمەد 2651 ............................................................................................
موحسين زەکی حەبيب سادق 2651 .................................................................................................
موحسين عەلی حەمە عەلی 2652 ...................................................................................................
موحسين فەخرەدﯾن محەمەد حاجی 2652 ........................................................................................
موراد عيسا مەحمود عيسا 2653 .......................................................................................................
موراد محەمەد قاسم عەبدول ەحمان 2653 .........................................................................................
موراد موسا خدر موسا2654 ...............................................................................................................
موسا ئەمين عەلی ئەمين 2654 ........................................................................................................
موسا حس ن عەبدو

2655 ..............................................................................................................

موسا حەميد موسا مشختى 2655 ....................................................................................................
موسا خالد موسا ئەحمەد 2655 .........................................................................................................
موسا رەمەزان سا ح عەلی 2656 ......................................................................................................
موسا سەليم جەلبى فارس 2656 ......................................................................................................
موسا شاھينزادە 2657 .......................................................................................................................
موسا عومەرپور 2657 ..........................................................................................................................
موسا عيسا حەجى حاجى 2657 .......................................................................................................
موسا عەنتەر 2658 .............................................................................................................................
موسا مستەفا موسا حەسەن 2659 ..................................................................................................
موس يح محەمەد ئەحمەد عەبدو

2659 ..........................................................................................

موشير محەمەد سدﯾق تاھير عەبدو

2660 .....................................................................................

مکائيل حس ن لوند 2660 ....................................................................................................................
ميا ميخﯚ ميا ميخﯚ 2660 ......................................................................................................................
ميخﯚ پﯚلس ئاوراھا 2661 .....................................................................................................................
ميرخان ئەسعەد حاجى2661 .............................................................................................................
ميرو خالد موسا ئەحمەد 2662 ...........................................................................................................
ميرۆ تەمەر کمﯚ خواستى 2662 ..........................................................................................................
ميکائيل حاجی محەمەد سەعيد 2663 ...............................................................................................
ميکائيل حەمﯚ مح
ميکائيل عەبدو

بابيرى 2663 .......................................................................................................
فەتاح قادر 2664 ......................................................................................................

مەجيد ئەحمەد عەبدولکەرﯾم س مان 2664 ......................................................................................
مەجيد حەسەن س مان 2665 ...........................................................................................................
مەجيد رەمەزان عومەر عەبدو

ﻻﭘەڕە

2665 ................................................................................................

189

http://www.kurdipedia.org

مەجيد سا ح سەنعان حيﯚ 2666 ........................................................................................................
مەجيد سەعيد مەحمود 2666 ............................................................................................................
مەجيد سەليم ئەحمەد 2667 .............................................................................................................
مەجيد سەليم حەمەد رەشﯚ2667 .....................................................................................................
مەجيد عيسا عەبدی خورشيد 2668 ..................................................................................................
مەجيد عەبدوللـەتيف محەمەد2668 ...................................................................................................
مەجيد محەمەد قادر 2669 ..................................................................................................................
مەجيد محەمەد قادر عەسالن 2669 ...................................................................................................
مەجيد ﯾونس علو 2669 .......................................................................................................................
مەجيد ﯾەعقوب مەجيد 2670 ..............................................................................................................
مەحمود ئيبراھيم سا ح سەليم 2670 ................................................................................................
مەحمود ئەحمەد عبدى 2671 .............................................................................................................
مەحمود ئەحمەد عومەر کلش 2671 ...................................................................................................
مەحمود بەکر ئاﭬدەل عومەر 2672 ......................................................................................................
مەحمود تەھا ئەحمەد شيخو 2672 ....................................................................................................
مەحمود خەليل ئەحمەد عەبدولقادر 2672 .........................................................................................
مەحمود عەبدولقادر ئەمين 2673 ........................................................................................................
مەحمود محەمەد مستەفا 2673 .........................................................................................................
مەحمود ميکائيل مەحمود 2674 ..........................................................................................................
مەحکوم ئەحمەدی 2674 ....................................................................................................................
مەدەنی جيھاندﯾدە 2675 ....................................................................................................................
مەسعود رەمەزان سەعيد عەلی 2675 ..............................................................................................
مەشئەت تيزفەھم2676 .....................................................................................................................
مەال خاليد باقی 2676 .........................................................................................................................
مەال محەمەد جەزەﯾی2677 ...............................................................................................................
مەالحوس ن قادری 2677 ....................................................................................................................
مەالداود خزمی 2677 ..........................................................................................................................
مەنسور حەنا مەنسور ساوا 2678 ......................................................................................................
مەھدى سادق ﯾوسف 2678 ..............................................................................................................
مەھدى ﯾوسف جدع مستەفا2679 ....................................................................................................
مەھدی ئيبراھيم محەمەد حس ن 2679 ............................................................................................
مەھدی عەبدولباقی تەھا عەبدو

2680 ..........................................................................................

مەھدی محەمەد موسا محەمەد 2680 ...............................................................................................

ﻻﭘەڕە

190

http://www.kurdipedia.org

مەولود قەتﯚ جاﭬشين ئەحمەد 2681 ..................................................................................................
مەولود مرادی 2681 ............................................................................................................................
نائف ئيبراھيم ئەحمەد 2682 ...............................................................................................................
نائف عەبدو

رەشيد س مان2682 ...................................................................................................

ناجى عومەر ئەحمەد2683 .................................................................................................................
ناجى مستەفا سەعيد قاسم 2683 ...................................................................................................
ناجی رامين 2683 ...............................................................................................................................
ناجی سەعدو

جاسم عەبدو

2684 .............................................................................................

نادر عەلی بەدری 2684 ......................................................................................................................
ناسر عەبدولقادر س مان ئەحمەد 2685 ............................................................................................
ناسر مەجيد ﯾوسف محەمەد2685 .....................................................................................................
ناسر مەنسور مرقس 2686 .................................................................................................................
ناﯾف ئودى خالد2686 ..........................................................................................................................
نبيل ﯾوسف ﯾوخنا 2686 .......................................................................................................................
نجم عەبدو

تەھا2687 .....................................................................................................................

نزار رەمەزان ئەحمەد 2687 .................................................................................................................
نزار عەبدولسەالم حەسەن حامد2687 ..............................................................................................
نزام محەمەدی 2688 ..........................................................................................................................
نزام مەردی 2688 ................................................................................................................................
نورى فەتاح جاسم محەمەد2689 .......................................................................................................
نورى محەمەد حەسەن 2689 .............................................................................................................
نوری عەبدال ش خکی 2690 ...............................................................................................................
نورەدﯾن جومعەزادە 2695 ....................................................................................................................
نورەدﯾن شکوھی2695 .......................................................................................................................
نوسرەت 2695 .....................................................................................................................................
نوسرەت مامەدی 2696 .......................................................................................................................
نوعمان عادل س مان 2696 ................................................................................................................
نيسان ئوشانە نيسان ھيتﯚ 2697 .......................................................................................................
نيعمﯚ مست

ساوا شکر 2697 ...........................................................................................................

نەبی سەليم نەبی 2698 ...................................................................................................................
نەبی وەﯾسی عوسمان مستەفا 2698 ..............................................................................................
نەجات عارف غەفور2698 ....................................................................................................................
نەجمەدﯾن موختار حەجى مەروان 2699 .............................................................................................

ﻻﭘەڕە

191

http://www.kurdipedia.org

نەجمەدﯾن موختار مەروان حەجى 2699 .............................................................................................
نەزمى سەعدو

ئەحمەد 2700 ........................................................................................................

نەزمی ئەحمەد چﯚلی ﯾوسف 2700 ...................................................................................................
نەزﯾر ئەبوزەﯾد مستەفا جانگير 2701 ...................................................................................................
نەزﯾر محەمەد تاھير نەزﯾر محەمەد تاھير 2701 ..................................................................................
نەسرو

ئيسالم محەمەد عەلی 2702 .............................................................................................

ھاشم خەليل ئەحمەد 2702 ..............................................................................................................
ھاشم عەلی قادر عەبدو
ھجر عەبدو

2702 .......................................................................................................

فرﯾق 2703 ...................................................................................................................

ھجر محەمەد عەلی شەھباز 2703 ....................................................................................................
ھرمز شابو ھرمز 2704 ........................................................................................................................
ھرمز ملک جکو 2704 ..........................................................................................................................
ھشيار رەشيد تەﯾب 2704 ..................................................................................................................
ھورمز مەلەک چەکﯚ گيسﯚ 2705 ........................................................................................................
ھەمزۆ پيرۆ فندى بەکر 2705 ...............................................................................................................
واحد حەسەن محەمەد محەمەد 2706 ...............................................................................................
وەردە زﯾا ﯾاقﯚ زﯾا 2706 .........................................................................................................................
وەلى حەسەن عەبدولجەليل شەرﯾف 2706 .......................................................................................
وەليد شەمدﯾن تەمەر قورتاس 2707 ...................................................................................................
وەھاب عەلی زادە 2707 .....................................................................................................................
وەﯾسى حس ن حەسەن 2708 ..........................................................................................................
کازم حس ن محەمەد حەسەن 2708 ..................................................................................................
کاميل تاھيری 2709 ............................................................................................................................
کاميل رەمەزان مستەفا عەلی 2709 ..................................................................................................
کاميل عەبدو

ئەحمەد محەمەد 2710 ..............................................................................................

کاميل گەللـەبان 2710 .........................................................................................................................
کامەران عەلی سەعيد وەھاب 2711 ..................................................................................................
کاکە دالوەری 2711 .............................................................................................................................
کرو عسکر سرحان ئەحمەد 2711 ......................................................................................................
کرﯾت فندى مخسو 2712 ....................................................................................................................
کمال عەبدو

س مان2712 ..............................................................................................................

کمال محەمەد محەمەد مح

2713 ...................................................................................................

کوردی عيسا عەبدی کﯚسﯚ 2713 ......................................................................................................

ﻻﭘەڕە

192

http://www.kurdipedia.org

کورو نافخوش سلو 2713 .....................................................................................................................
کەرﯾم دا ن حەسار 2714 ...................................................................................................................
کەرﯾم سەعدو

عوسمان ئەحمەد 2714 ..........................................................................................

کەرﯾم سەعيد حس ن عومەر 2715 ....................................................................................................
کەرﯾم شکاک 2715 .............................................................................................................................
کەرﯾم عيسازادە 2716 ........................................................................................................................
کەرﯾم محەمەد سەليم سا ح سەليم 2716 .......................................................................................
کەرەم نيعمەت عەبدولقادر حاجى 2716 .............................................................................................
کەرەم کەلەشی 2717 ........................................................................................................................
کەشفەدﯾن راد2717 ...........................................................................................................................
کەمال ئەمينی 2718 ........................................................................................................................2
کەمال حەبيب ئەحمەد 2718 ..............................................................................................................
کەمال عەلی ئەحمەد عەلی2718 .....................................................................................................
کەمال محەمەد سەليم رەشيد 2719 .................................................................................................
کەمال محەمەد محى عەلی 2719 .....................................................................................................
کەمال موسا عوسمان ئەحمەد 2720 .................................................................................................
ﯾارمحەمەد تاھيری 2720 .....................................................................................................................
ﯾاسين تاھر حەسەن 2721 .................................................................................................................
ﯾاسين تاھير عومەر عەزۆ 2721 ..........................................................................................................
ﯾاسين حاجى ﯾاسين 2722 ................................................................................................................
ﯾاسين عەبدو

عەبدول ەحمان ميرزا 2722 ........................................................................................

ﯾاسين عەبدو

عەبدول ەحمان ميرزا عەلی 2723 .............................................................................

ﯾاسين محەمەد سەعيد شيخو 2723 .................................................................................................
ﯾاسين محەمەد ﯾاسين ئيبراھيم 2723 ...............................................................................................
ﯾاقوب ئەسەدی 2724 .........................................................................................................................
ﯾاوەر سادقپور 2724 .............................................................................................................................
ﯾوخنا وەردە عودﯾشو 2725 ..................................................................................................................
ﯾوسف ئيسالم ﯾوسف قاسم 2725 ....................................................................................................
ﯾوسف ئەمين عەلی حەسەن 2726 ...................................................................................................
ﯾوسف جادر نيعمەت موسا 2726 ........................................................................................................
ﯾوسف حەسەن سلﯚ کەندال 2727 ....................................................................................................
ﯾوسف حەفزو

ﯾوسف مەروان 2727 .................................................................................................

ﯾوسف س وە جادو زوماﯾا 2728 ..........................................................................................................

ﻻﭘەڕە

193

http://www.kurdipedia.org

ﯾوسف محەمەد ﯾوسف محەمەد 2728 ...............................................................................................
ﯾوسف مستەفا ئەبابەکر مستەفا 2728 ..............................................................................................
ﯾوسف مستەفا ﯾوسف ﯾەعقوب 2729 ................................................................................................
ﯾوسف موسا غازى 2729 ....................................................................................................................
ﯾوسف کربو عەلی رشکيا 2730 ..........................................................................................................
ﯾوسف کينا گليانا 2730 .......................................................................................................................
ﯾوسف کەنعانی 2731 .........................................................................................................................
ﯾونا دمزﯾا اسحاق 2731 .......................................................................................................................
ﯾونادەم زﯾا ئيسحاق 2731 ...................................................................................................................
ﯾونان پﯚلس ئاوراھا 2732 .....................................................................................................................
ﯾونان ﯾاقو دنخا ھرمز 2732 ..................................................................................................................
ﯾونس تاھر مح

محەمەد 2733 .........................................................................................................

ﯾونس محەمەد ﯾونس کەمەکى 2733 .................................................................................................
ﯾەزدﯾن عوسمان عومەر حاجى 2733 .................................................................................................
ﯾەعقوب عومەر حس ن ﯾەعقوب 2734 ................................................................................................
2734 ...............................................................................................................................Seyyîd Riza
2735 .............................................................................................................. Zilan - Zeynep Kinaci
أسعد نعسان أبو نھر من ثوار جبھة األکراد ) تلحاصل) 2735 .............................................................
ابراھيم أحمد شمو من ثوار جبھة األکراد ) تلعرن) 2735 ...................................................................
ابن احمد سليم رحيلو 2736 ...............................................................................................................
احمد سيد عزيز 2736 .........................................................................................................................
الشھيدة طفلة ھي ابنة المدعو علي بشار خالل عملية النزوح2736 ...............................................
الياس بدل ابراھيم 2736 .....................................................................................................................
حج عادل عطو2737 ............................................................................................................................
حسن ابو جرس من أھالي تلعرن 2737 ..............................................................................................
حسين ابراھيم خميس حج ابراھيم 2737 ..........................................................................................
حسين جمال حمدو طربوش 2738 ......................................................................................................
حسين رمضان حمو من أھالي تلعرن 2738 ........................................................................................
حمام أحمد حمام طربوش 2738 .........................................................................................................
حمدو قصاب من أھالي تلعرن 2738 ....................................................................................................
حمود حجي عرجون 2738 ...................................................................................................................
راکان سکيف الحمصي من جبھة األکراد )تلعرن) 2739 .....................................................................
رضوان حمادة قاسو کالو 2739 ............................................................................................................

ﻻﭘەڕە

194

http://www.kurdipedia.org

ريزان جالل 2739 .....................................................................................................................................
سيد رضا 2740 ........................................................................................................................................
مصي 2740 ..................................................................................................................
ق علي الحم
شقيق
ن أھالي تلعررن 2740 ..................................................................................................
عارف عبود رزه من
ألکراد )تلعرن) 2740 .................................................................................
من جبھة األ
عبد اللرزاق بشار م
ن) 2741 ...............................................................................
ألکراد )تلعرن
عبد اللسالم بشارر من جبھة األ
عبدو سليم رحيلوو 2741 .........................................................................................................................
مصي من جببھة األکراد )تلعرن) 2741 ........................................................................
عبدو سکيف الحم
علي الحمصي 2741 ...............................................................................................................................
علي بازﯾان 2742 .....................................................................................................................................
ن أھالي تلععرن 2742 .................................................................................................
علي عارف حوا من
صالح منصور 2742 ............................................................................................................................
عمر ص
عيسی2743 ...................................................................................................................................
فتاح ع
ي 2743 .....................................................................................................
ت نجم الدين مامو ھريري
فرصت
د عطو 2744 .....................................................................................................................................
محمد
حسن حوا 2744 ................................................................................................................................
مير ح
ن) 2745 ..............................................................................
ألکراد ) تلعرن
نوري عرجون من ثوار جبھة األ
ﷲ معروفی 2745 ..............................................................................................................................
عبدﷲ
2745 ........................................................................................................................ Q
Qazi Muham
mmad

ژمارە1 :

ال سەعدو
ئاتيال

خەليل چاوەش

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20120
0707131748
86467
 195لەشاری کفری ھاتبوووە دنياوە
للە سا ی 56ی)ونداوی(و دااﯾکی ناوی
ن و لە ھﯚزی
بباکی تورکمانھﯚزی)زەند(ببوو..
ەمەد شاسوار( کورد ولە ھ
(گو ە باخ محە
سرابوو،
شەھيد پ شترر بە دکتﯚر ناس
ھەرچەند شی کﯚليژ نەبووو،بە کوتە دەررچووی
ە م دەرچووی
بە
دا بوو،
ەرنەری(بەغد
(پەﯾمانگای پززﯾشکی فيرتە
ەوە لەبەغدا ببەھﯚی خا واننەوە
دوای گەڕانەی)بنەکە(ی گگەرميان،
دەچ تە گوندی
کچ ک بەناوی)فاتيمە).
شەوﯾستی چ
ەوێ دەکەو تتەداوی خﯚش
لە
ەرگەرميان..
شەکانی ئەنفاالی  3بﯚ سە
ەکاتی ھ رش
لە
ی خە ک وچاووی بە خانەوادەی
دەچ تە سەر ر گای کﯚچی
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دەکەوێ،لەوێ ھەليان بﯚ دەرەخس ت
ێ
خﯚشەوﯾستە پاکيزەکەی د
خ
ﯾەک..ﯾا بﯚ گ (بن..
ا
سو ند بﯚ ﯾەکتتری دەخﯚن ))ﯾا بﯚ
س
فال دەکەوێ،
شا وی ئەنف
ش جەند رۆژ ک فاتيمە بەرش
ەداخەوە پاش
بە
ئەنفال
ش وەک پارتيزانن کی دوای ئە
دواتر ئاتيالﯾش
مود(و ھەﭬا ەککانی دەم ن تە
حاجی مەحم
ڵ )عوسمان ح
ەگەڵ ھەﭬاڵ
لە
تەوە،
ەراپەرﯾنی 1991
ساڵ در ژەدان بەخەبات..لە
دوای س س
مان بەگ )...
دوابەدوای رزگگارکردنی)کفرری(و)سل ن
..
ھيد دەکر ت .
ە شەر کی ببەرگری قارەممانانەدا شەھ
لە
ەال شاخی
سەرچاوە :فەﯾسبووکی مە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کوردستاننی
ی کوردستان
باشووری
و ت:
کفری
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە2 :

ی
م بەشيری
ئادەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013241
دانيشتووی :ئئەورسی ،ورمم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=276
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3 :

ەومين
مەال حەمە
س حاجی حس ن مە
ئاراس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1027132117
72127
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ەواوکردووە.
ﯾی لە بەغدا تە
گای کارگ ی
ە شاری سل مانی لەداﯾککبووە ،پەﯾمانگ
لە
سﯚسياليست دﯾموکراتی ککوردستان بووو ،کە
پ شمەرگەی ھەر می س ی حزبی س
ەدا لە گوندی کﯚزەڕەقەی سەر ر گای ن وان
 1لە داستان ککی قارەمانانە
ھاوﯾنی 1982
ھ
ھيدکرا.
عەربەت و سلل مانی شەھ
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س
پپارت:
ژمارە4 :

س عەبدولل ەحمان  -مامﯚستاا پ ش ەو
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7061136078
89675
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە5 :

م
ئارام
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81215142315745
شاری
)حاجی حان(ی ش
ی
الل ناسراو بە ئارام ،سا ی  1947لەگەڕڕەکی
شاسوار جەال
ش
ماوەت و چوارتا
ت
سل مانی لەداﯾکبووە ،خو نندنی سەرەتتاﯾی لە شارۆۆچکەی
س
کردووە.
ەواوکردووە و قﯚناغی ئاما دەﯾی لەسل مانی تەواوکر
تە
ەند
ەندازﯾارﯾی زاننکﯚی بەغدا ووەرگيراوە ،بە م لەبەر چە
سا ی  1964لە کﯚليژی ئە
س
ندنی تەواوکردوووە.
 1971خو ی
بازرگانی و سا ی 1
ی
ھﯚﯾەک رەتکرااوەتەوە بﯚ کﯚﯚليژی
ھ
سی لنينی
مە ەی مارکس
ە قە رۆشنبيررﯾيەکانی کﯚم
چﯚتە رﯾزی ئە
سا ی  1970چ
س
ککوردستان-ەوەە.
سەردەمە و ا
سانی ئەو س
شەھيد ئارام ﯾەک ک بووە لەرۆژنامەنووس
ش
ماوەﯾەکی زۆر لە
جارەی باس ک
شەی )ھەرج
رۆۆژنامەی )ھاووکاری(دا گﯚش
ک(ی ئامادە ککردووە ،جگە لە
چەندﯾن وتارو بابەتی تر.
چ
سەرکرداﯾەتی ئەو کاتەی ککﯚمە ە ،بانگە
ی
سا ی  1976و دوای زﯾنداننی کردنی س
س
ەشە و
ەن
1976دا لەالﯾە
ەر لەسا ی 6
ە ەی گرتﯚتە ئەستﯚ و ھە
ەﯾانکردنی پررۆگرامی کﯚمە
بە
جدەرانی
ھە بژ ردراوە بە سکرت ری کﯚﯚمە ەی رەنج
ھەر مەوە ە
ەرکرداﯾەتی ھ
ککﯚميتەی سە
ککوردستان.
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سا ی 1977لەکﯚبونەوەی سەرکرداﯾەتی ی.ن.ک ھە بژ ردراوە بەئەندامی م.س
)ی.ن.ک( و ھەتا رۆژی شەھيد بوونی بە پلەی سکرت ر لەناو رﯾزەکانی کﯚمە ەی
رەنجدەران-دا لە سەنگەرەکانی پ شەوەدا خەباتيکردووە .ئ وارەی رۆژی 1978 /1 /31
لە گوندی )تەنگيسەر(ی ناوچەی قەرەداخ بەدەستی خﯚفرۆشان شەھيد کرا.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :نووسەر
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
کﯚمە ەی ر.
پارت:
ژمارە6 :

ئارام حەمە سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=200904052046031697
لەسا ی  1966لە سل مانی لەداﯾکبووە ،سا ی  1982پەﯾوەندی دەکات بە ر کخستنەکانی کﯚمە ەی
رەنجدەرانی کوردستانەوە ،سا ی  1983چەکی شەرەف و بەرەنگاربوونەوە دەکاتە شانی و لەبەر
ل ھاتووی خﯚی زۆر بەزوﯾی دەکر تە فەرماندەی مەفرەزە ،مخابن لەسا ی  1988داو پاش پەراو زکردنيان
لەگەڵ 12پ شمەرگەی تر لە چەمی ر زان لەالﯾەن سەرۆک جاش کەوە تەسليم بە ئيستخباراتی
بەعس دەکر ن و پاشانيش شەھيد دەکر ن و تائ ستاش تەرمەکانيان نەدۆزراوەتەوە.
سەرچاوە :رزگار سا ح  -ما پەڕی کوردستان ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :ب سەروشو ن
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
کﯚمە ەی ر.
پارت:
ژمارە7 :

ئارام فەرزانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417161
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2971
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە8 :

ئارام محەممەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155325100499
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە9 :

ئارام مەحمود فەتاح  -پاﭬ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071508019861
لە  1977لە سل مانی لە داﯾک بووە و لە سا ی  1997بەشداری ت کﯚشانی ئازادی بوو و لە
 1997/10/12لە دەرگە ە شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە10 :

ئاری غەرﯾب محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102609493162585
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە11 :

ئارەززوو خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71830
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە12 :

ی پوور
ئارەززوو عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71831
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە13 :

دن
ی ناسراو ببە )ئازاد( ،،لەداﯾکبووی  1972ئ ليح ،بەشدارﯾکرد
د ئەکينجی
ئازاد
1
شو ن و بە
 1992ئ ليح ،ش
 1997ئامەد ــ ليجە
ەرواری گييانلەدەستتدان؛
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207269
92287
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە14 :

د جندی
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7070950377
71840
سوﯾد تيرۆرکررا.
 1985-06لە س
لە 6-21
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
ستان
و ت:
شووری کوردس
باش
جﯚری ککەس :تيرۆررکراو
ژمارە15 :

د حس ن
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0311403416
62670
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە16 :

د عەرەب  -موسەنا
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22623490919753

ﻻﭘەڕە

201

http://www.kurdipedia.org

بوو
)قو ەپوش ن( ددا شەھيد و
شمەرەگی تتيپی  47پيرە مەگرون ،کە لەشەڕی و
پش
ست بوو
عەرەبی رەش پ ت
ی
سەنا( بوو بەڕەەگەز
)موس
ەس
ەسا ی 1987دا و ناوی ئە
لە
ی بەسرە بووو.
خە کی شاری
خ
ەرگە د رﯾنەککان
سەرچاوە :ما پەڕی پ شمە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
ب گانە
ئ اق
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە17 :

ی
د ھەورامی
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81111151313297
شاری کەرکووک دەەگواز تەوە و
ی
ەوە بﯚ
ەﯾان لەتەو ە
19دا خ زانەکە
ە سا ی 953
لە
رس نەوە.
ەگەڕەکی ز ووﯾەی ئيمام ققاسم دەگ س
لە
گەڕەکی کەرکووک للەداﯾک بووە.
ی
ەمان
1954دا لە ھە
ـــ لە4/12/ 31
سم.
ـــ لە  1961چوووەتە قوتابخا نەی سەرەتاﯾی ئيمام قاس
ـــ لە 1972دا ببووە بەئەنداممی ناوچەی ققوتابييان لە ککەرکووک.
ەکﯚمە ەی ماررکسی
19دا چووەتە نناو رﯾزەکانی کﯚمە ەوە ،ککەئەو کاتە بە
ـــ ھەر لە 972
ستان ناسرابووو.
ليينينيی کوردس
دا.
شی ئەﯾلوولد
ەرگە لەشﯚڕش
ـــ لە 1974دا ببووە بەپ شمە
ن ،واتا سەرکررداﯾەتيی ئەو کاتەی
کﯚميتەی ھەر مەکان
ی
ـــ لە 1976دا ببووە بە ئەنداممی
ککﯚمە ە.
مەفرەزەی چە
شمەرگە و س يەم م
ە
19دا بووەتەوەە بەپ
ـــ لە 976/7/8
ەکداری لەناوچەی
چەمی رەزان دروست کردوووە.
چ
سەرکرداﯾەتيی ﯾەک تی.
ەئەندامی سە
ی  1977بوو بە
ـــ لە تەمووزی
ی
ـــ لە سا ی 1978دا ،لەکﯚببوونەوەی فراوانی
کادرانی کﯚمە ەدا ،لەش ن  ،جاار کی تر
ەوە.
بﯚﯚ سەرکرداﯾەتيی کﯚمە ە ھە بژ ردراﯾە
ەن ھ زەکانی قيادەی موەققەتەوە
ی  ،1978لەکاررەساتی ھەککارﯾدا ،لەالﯾە
ـــ لە تەمووزی
گگيرا.
ـــ لە تەمووزی
ەوە رادەکات.
ی 1979دا لەزﯾﯾندانی پارتييە
ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ە بەرپرسی لقی دووی ﯾە
ـــ لە نيسانی 1980دا کراﯾە
ەناوچەکانی کەرکووک و ققەرەداغ.
لە
ەندامی
ەﯾەکەمين کﯚﯚنفرانسی کﯚﯚمە ەدا ،لەمااليمﯚس ،بەئە
ـــ لە  ،1981لە
ە بژ ردراﯾەوە.
ی کﯚمە ە ھە
سەرکرداﯾەتيی
س
،1984
سی دووی کﯚﯚمە ە ،سا ی  ،1982و کﯚﯚنفرانسی س  ،سا ی 4
ـــ لە کﯚنفرانس
ی کﯚمە ە ھە بژ ردراﯾەوە.
سەرکرداﯾەتيی
ەئەندامی س
بە
دەستگای ناوەندﯾی رۆۆشنبيرﯾی )کﯚ
ی
ی
 198بەرپرسی
ـــ لە 1984ــ86
کﯚمە ه( بووە .ھەر لەو
ينەوەی لەگﯚﭬاری ککﯚمە ەدا ب و کردۆتەوە.
ی
ەندﯾن باس و ل کﯚ
ماوەﯾەشدا چە
شاسواری دەەبنەھاوسەر.
198دا لەگەڵ خاتوو شنﯚ ش
ـــ لە 87/2/26
ەڵ ھ زەکەﯾد
بەندی بادﯾنان لەگە
ی
ی مە
ـــ لە 1987دا ووەک بەرپرسی
دا چووە بﯚ ناووچەی
باادﯾنان.
لە دواقﯚناغی ئەنفالدا شەھيد بوو.
ی قەندﯾل و ە
198دا لەچيای
ـــ لە 88/8/31
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لە سا ی 1953دا خ زانەکەﯾان لەتەو ەوە بﯚ شاری کەرکووک دەگواز تەوە و
لەگەڕەکی ز وﯾەی ئيمام قاسم دەگ رس نەوە.
ــ لە1954/12/ 31دا لە ھەمان گەڕەکی کەرکووک لەداﯾک بووە.
ــ لە  1961چووەتە قوتابخانەی سەرەتاﯾی ئيمام قاسم.
ــ لە 1972دا بووە بەئەندامی ناوچەی قوتابييان لە کەرکووک.
ــ ھەر لە 1972دا چووەتە ناو رﯾزەکانی کﯚمە ەوە ،کەئەو کاتە بەکﯚمە ەی مارکسی
لينينيی کوردستان ناسرابوو.
ــ لە 1974دا بووە بەپ شمەرگە لەشﯚڕشی ئەﯾلوولدا.
ــ لە 1976دا بووە بە ئەندامی کﯚميتەی ھەر مەکان ،واتا سەرکرداﯾەتيی ئەو کاتەی
کﯚمە ە.
ــ لە 1976/7/8دا بووەتەوە بەپ شمەرگە و س يەم مەفرەزەی چەکداری لەناوچەی
چەمی رەزان دروست کردووە.
ــ لە تەمووزی  1977بوو بەئەندامی سەرکرداﯾەتيی ﯾەک تی.
ــ لە سا ی 1978دا ،لەکﯚبوونەوەی فراوانی کادرانی کﯚمە ەدا ،لەش ن  ،جار کی تر
بﯚ سەرکرداﯾەتيی کﯚمە ە ھە بژ ردراﯾەوە.
ــ لە تەمووزی  ،1978لەکارەساتی ھەکارﯾدا ،لەالﯾەن ھ زەکانی قيادەی موەقەتەوە
گيرا.
ــ لە تەمووزی 1979دا لەزﯾندانی پارتييەوە رادەکات.
ــ لە نيسانی 1980دا کراﯾە بەرپرسی لقی دووی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
لەناوچەکانی کەرکووک و قەرەداغ.
ــ لە  ،1981لەﯾەکەمين کﯚنفرانسی کﯚمە ەدا ،لەماليمﯚس ،بەئەندامی
سەرکرداﯾەتيی کﯚمە ە ھە بژ ردراﯾەوە.
ــ لە کﯚنفرانسی دووی کﯚمە ە ،سا ی  ،1982و کﯚنفرانسی س  ،سا ی ،1984
بەئەندامی سەرکرداﯾەتيی کﯚمە ە ھە بژ ردراﯾەوە.
ــ لە 1984ــ 1986بەرپرسی دەستگای ناوەندﯾی رۆشنبيرﯾی )کﯚمە ه( بووە .ھەر لەو
ماوەﯾەشدا چەندﯾن باس و ل کﯚ ينەوەی لەگﯚﭬاری کﯚمە ەدا ب و کردۆتەوە.
ــ لە 1987/2/26دا لەگەڵ خاتوو شنﯚ شاسواری دەبنەھاوسەر.
ــ لە 1987دا وەک بەرپرسی مە بەندی بادﯾنان لەگەڵ ھ زەکەﯾدا چووە بﯚ ناوچەی
بادﯾنان.
ــ لە 1988/8/31دا لەچيای قەندﯾل و لە دواقﯚناغی ئەنفالدا شەھيد بوو.
موزﯾک ژەن بوو ئالەتی گيتاری ئەژەن وە ئەو گﯚرانيەش ھی ئەوە کە دە ت )ما ی
چﯚ م ما ی ساردم)
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )شوان( سەبارەت بە )ئازاد
ھەورامی( لە22:38:47 2012-1-9 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پارت:
ژمارە18 :
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ی د وانە
ی  -ئازادی
د ھە ەدنی
ئازاد
dipedia.org//?q=201304
4212123027
78772
http:///www.kurd
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە19 :

ی
ﯚ حوس نی
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114825
شتووی :ئارمرددە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1383 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1964
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە20 :

ھە ﯚ
سەعيد  -ھ
ﯚ حەمە س
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0405204655
51698
خو ندوە ،سا ی  1984پەﯾوەندی
ک بووە ،تا س ی ناوەندی خ
مانی لە داﯾک
لەسا ی  1969لە شاری سل م
ﯚی( پ بەخشرراوە ،لە
(
ستانەوەو نازناووی )ھە
ە ەی رەنجدەەرانی کوردس
ت بە ر کخستتنەکانی کﯚمە
دەکات
تيپی  47ی پيرەمەگرون ،مخاابن تەمەنی
ەتی کردۆتە شان لە ی
ی پ شمەرگاﯾە
 1986-5-20چەکی
نەبەرد کی قارەماننەی
د
 198لە
ە ﯚ مل کە ەککەی  47زۆر کورت دەب ت و لە 86-9-6
مەرگاﯾەتی ھە
پ شمە
ھاوڕ کانيەوە .
ماوەت لە کار زەی کﯚن دەەچ تە رﯾزی ھ
ی قەﯾوان _ م
شەڕی
ننت
سا ح  -ما پەڕڕی کوردستان
چاوە :رزگار س
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە

204

http://www.kurdipedia.org

بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
ژمارە21 :

ک
ﯚی دەالک
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103144845
52310
بوو لە پ شمەرگگە
کو خا سەعيدەە ،ﯾەک ک و
ی ئاراس عوممەر سابير و
نااوی تەواوەتيی
گيرکرا و سەررەونگوونکرا.
ئاازاکانی ﯾەک تتی و لە سەررەتای ھەشتتاکاندا دەستگ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە22 :

ح دﯾن
ئاشننا مەال مح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903103552
29330
يشتمانپەروەر
ر
ح دﯾن لەسا ی  1977لەبننەما ەﯾەکی ت کﯚشەرو ني
ئااشنا مەال مح
دﯾنی باوکی
ساڵ بووە کات ک مەال مح د
ەکەرکوک لەدداﯾکبووە ،تەممەنی چوار س
لە
رژ می
ی کﯚميتەی ئاگر لەالﯾەن دەزگا سەرکوتتکەرەکانی ژ
ەت کﯚشەرانی
ککەﯾەک کبوو لە
ەکانی ھەﯾئەی خاسەی ککەرکوک
ستگيرکراو رەووانەی زﯾندانە
ەناوچووی بەعسەوە دەس
لە
ھيدﯾان کرد.
ی موس کرا و دواتر شەھ
و قەسابخانەی
قاسمی ی.ن.ک
ی
پرسراوی کﯚميتەی ر کخستنی ئييمام
ی
نل
شەھيد ئاشناا مەال مح دﯾن
ش
شاﯾستەدا
ک شەھيدکرراو دواتر لەڕ ووڕەسم کی ش
 ،20لەکەرکوک
رۆۆژی 010/9/1
زەکانی ئاساﯾشی کەرکوک
ی
ن بەخاکسپ رردراو ھەمان ررۆژ ھ
ەگﯚڕستانی ش خ مح دﯾن
لە
شەھيد ئاشنا
د
ەکدار پ کھاتبووون،
ن دەستگيرکررد کە لە 4چە
ی کردەوەکەﯾان
ەنجامدەرانی
ئە
ژی ﯾاسا بوو ،لەدوای
ندکاری قﯚناغی چوارەمی کﯚل ی
ی
ن ،خو
ی ر کخستن
سەرەڕای کاری
س
بەڕ ز بﯚ در ژەداان
خﯚشی س مندا ی چاوگگەشی بەناووەکانی بەھرەو بەھ زو ڕ
خ
ی بەج ھ شت
ت.
ەخەباتەکەی
بە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:
باشووری کوردستان
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ژمارە23 :

ئاغا بابئازادگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222117760
دانيشتووی :کونورپاوە
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3650
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە24 :

ئاغا قاسمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314229
دانيشتووی :ناوچەی رەبەت
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1287
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە25 :

ئاالن جەمال 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103113584462668
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە26 :

ەزاق
ن عەبدول ە
ئاالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260948326
62584
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە27 :

سەليم
ن رەشيد س
ئامان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1011042346
62690
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە28 :

داود
ن عومەر د
ئامان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1011043346
62691
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە29 :

سوور
ئاماننج پيرۆتەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7051724577
71708
خە کی  :خانکەندی
19
ل 991.10.02
لە داﯾکبوووی  :قەندﯾل
شەھيدبوون 1996.12.01 :
کاتی ش
ن  :کﯚﯾە
شو نی شەھيدبوون
شو نی گ کﯚ  :کﯚﯾە
ن  :تيرۆر
ی شەھيدبوون
چﯚنيەتی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
و ت:
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ
جﯚری ککەس :تيرۆررکراو
ژمارە30 :

ب محەمەد ئەمين
ئاماننج غەرﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260947366
62583
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە31 :

ەحمەد
ئاماننج قادر ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260954066
62588
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە32 :

ی
ن کەرەمی
ئامين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71822
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە33 :

ئاميننە  -داﯾکە ئامينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0280910546
62617
عسەوە سەروونگوونکراوە.
 1لەالﯾەن داگگيرکەری بەع
ە 1982/4/24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
2011-10-25
شەھيدانی قە دزێ( بﯚ ککوردﯾپ دﯾا لە 5
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە34 :

فی ئازەر
ئاميننە شەرﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050477
74154
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە35 :

ئامينە مستەفاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117429
دانيشتووی :ئەو ھەنگ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3308
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە36 :

ئا تون ئەکينجی  -زﯾن بﯚتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060517052265047
لەداﯾکبووی سا ی  1982س رت ،لە 5ی کانوونی ﯾەکەمی  2011لە ناوچەی ﯾاﯾالدەرەی سەر بە
چەوليک لە نەبەرد کدا لەگەڵ داگيرکەری تورک شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە37 :

ئاﯾدن مستەفا حەميد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031811423653918
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سوپای ئ اقدا،
ی
ی کەرکوکە ،سال  1988ف ۆکەوان بوووە لە
شيعەی شاری
توورکمان کی ش
پاشان زﯾندانی دەەکر ت و
ن
کيميابارانی ھە ەبجەدا بکات،
ی
ە
ە بەشداری لە
رازی نەبوو کە
ە مانگی 9ی  1988لە س دارەدەدر ت.
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
جﯚری کەس :سەربازی
ج
شارەکان:
ش
کەرکوک
کوردستاننی
ننەتەوە:
ی
ززمان  -ش وەززار :تورکومانی
ژمارە38 :

ساکارﯾا
 1998 / 1زﯾندانی س
الن 10 /24
سەل جەﯾال
ئاﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306549
92923
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە39 :

دانی ميدﯾاات
 1998زﯾند
8 / 10 /23
ور ئارتان 3
ئاﯾنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306539
92919
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە40 :

ت سوبحاننی
ئاﯾەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917340
ەرﯾوان
ھەرسين ،مە
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3210
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە41 :

ور کاﯾماز
ئوگو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9052209203
33636
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
باکوووری کوردستتان
و ت:
جﯚری ککەس :تيرۆۆرکراو
ژمارە42 :

ت
يد مەدحەت
ئوميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314909
سولەﯾمانی
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1361
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە43 :

ئوم د غەرﯾب محەمەد ئئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260950556
62586
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە44 :

ەزﯾز،
 196ئەلعە
ەن( ،لەداﯾﯾکبووی 69
ە )حەسە
ھان دەمير ناسراو بە
ئﯚرھ
واری گيانللەدەستدان؛  1993بﯚتان
و ن و بەرو
ن  1992ئەدەنە ،شو
شدارﯾکردن
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92292
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
پارت:
ژمارە45 :

مس
ئيبراھيم ئادام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413780
ە
شتووی :دربکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=791
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە46 :

وانی نيک
ئيبراھيم ئستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114147
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دانيشتووی :ئئا ی مەڕان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1151
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە47 :

ھيمی
ئيبراھيم ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313777
شتووی :گردەببن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=784
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە48 :

ھيمی 2
ئيبراھيم ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413784
شتووی :قوبادببەگيان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=786
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە49 :

ئيبراھيم ئيبراھيميان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214166
دانيشتووی :گﯚمان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1185
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە50 :

ئيبراھيم ئەحمەد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163760341
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە51 :

ئيبراھيم ئەحمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214163
دانيشتووی :ش لمان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1182
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە52 :

ئيبراھيم ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084413798
دانيشتووی :ئا ی مەڕان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=794
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە53 :

ئيبراھيم ئەحمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118422
دانيشتووی :ئارەنان ،سنه
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3432
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە54 :

ئيبراھيم ئەسعەدنژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417543
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3428
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە55 :

ئيبراھيم ئەلياسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716905
شتووی :تيربار ،ھەوشار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2729
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە56 :

ينی
ئيبراھيم ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514293
شتووی :بورھان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1374
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە57 :

ئيبراھيم ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113553032959
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە58 :

ئيبراھيم ئەمينی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118352
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2406
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە59 :

ئيبراھيم ئە

وەﯾسی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121622562212914
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دانيشتووی :ننە ﯚس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=49
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە60 :

ئيبراھيم ئە

ﯾاری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413795
دانيشتووی :گگردئاشەوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=783
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە61 :

گەر
ئيبراھيم بەرزگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116377
دانيشتووی :ککونەمشک
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2144
4
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە62 :

رام پور
ئيبراھيم بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416816
دانيشتووی :ددﯾواندەرە
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2639
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
دﯾواندەرە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە63 :

رامی
ئيبراھيم بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117771
شتووی :قوری قە  ،جوان ۆ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3665
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە64 :

ئيبراھيم پاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413797
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دانيشتووی :گگردەشينان
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=789
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە65 :

سەعيد
ئيبراھيم پورس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413791
دانيشتووی :گگەپ ەسەن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=797
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە66 :

ئيبراھيم پوﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74174
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە67 :
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ئيبراھيم پيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413792
ەتەن
شتووی :زەرگە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=798
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە68 :

ئيبراھيم پيرۆتتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413778
دانيشتووی :ککانی کل
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=781
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە69 :

حی
ئيبراھيم جناح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117423
ن
سين ،مەرﯾوان
شتووی :ھەرس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3303
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە70 :

ئيبراھيم جيھاندﯾدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113556
دانيشتووی :ددێ گورج  ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=566
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە71 :

ئيبراھيم جەنااغی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413783
دانيشتووی :ققادراوا
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=792
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە72 :
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ئيبراھيم چابوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325614303
دانيشتووی :وسوکەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1368
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە73 :

ئيبراھيم حاجی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013252
دانيشتووی :ماکﯚ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=264
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە74 :

ئيبراھيم حاجی پور 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814963
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1369
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە75 :

ئيبراھيم حوس ن پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084313776
دانيشتووی :قەرەخدر
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=785
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە76 :

ئيبراھيم حوس نپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325714341
دانيشتووی :رەبەت
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1179
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە77 :

ئيبراھيم حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716590
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ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2408
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە78 :

س نی 2
ئيبراھيم حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117776
خانەگا
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3673
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە79 :

ەڕەش
ئيبراھيم حەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013284
شت ،شنﯚ
شتووی :خورش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=230
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە80 :

سەن زادە
ئيبراھيم حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562912922
دانيشتووی :ئئاسناوێ ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=43
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە81 :

سەن زادە 2
ئيبراھيم حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118457
ی
دانيشتووی :ﯾﯾارﯾم قە ،خﯚی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4135
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە82 :

سەن زادە 3
ئيبراھيم حەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111135613805
دانيشتووی :ببادﯾناوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=780
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە83 :

ئيبراھيم حەوتەوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114155
سيپان
شتووی :ک لەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1352 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1164
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە84 :

دەری
ئيبراھيم حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562912924
دانيشتووی :بباب خا وێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=41
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە85 :

ئيبراھيم خاتوونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314892
دانيشتووی :براﯾم ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1941
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە86 :

ئيبراھيم خاتوونی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118351
دانيشتووی :براﯾم ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2407
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە87 :

ئيبراھيم خزرپور  -ش خە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514294
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ھەمزاوا
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1381
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە88 :

ی
ئيبراھيم داﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214165
دانيشتووی :پپاراستان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1184
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە89 :

مانی
ئيبراھيم دودم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413796
شتووی :کوندڕڕێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=788
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە90 :

ئيبراھيم دوشنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514291
دانيشتووی :سەرتەنگ بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1362 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1372
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە91 :

ئيبراھيم دەست رەنج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514300
دانيشتووی :گاگەش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1375
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە92 :

ئيبراھيم دەستبرئاوەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416817
دانيشتووی :عەلی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2635
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە93 :

مانی
ئيبراھيم رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213610
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=603
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە94 :

مانی 2
ئيبراھيم رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118452
دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4095
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە95 :

مانی 3
ئيبراھيم رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814960
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حەوتەوانە
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1380
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە96 :

مانی 4
ئيبراھيم رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118308
دانيشتووی :ببووبانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2124
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە97 :

مانی 5
ئيبراھيم رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118416
سادات
شتووی :لﯚنيس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3312
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە98 :

ئيبراھيم رەزاﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416811
ھەبەکی
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2637
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە99 :

سوڵ گە واننی
ئيبراھيم رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313773
شتووی :بەردەەقەل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=778
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە100 :

سو ی
ئيبراھيم رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116378
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ھە وێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2128
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە101 :

شاش
ئيبراھيم رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714340
شتووی :بە و ،،رەبەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1180
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە102 :

ئيبراھيم زەرزاا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013294
دانيشتووی :ککانی سﯚرک ،،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=220
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە103 :

ئيبراھيم سادقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517545
سنه
دانيشتووی :تتەنگيسەر ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3430
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە104 :

ک
ئيبراھيم سالک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214864
شتووی :قەرەگگﯚل
دانيش
ساﯾەتی :کادری الوان
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1918
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە105 :

ک2
ئيبراھيم سالک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118476
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادری ﯾەکييەتی الوان
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4209
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە106 :

موقەدەم
م
ھيم سالە
ەم  -ئيبراھ
ئيبراھيم سا ح موقەدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614305
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1366
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە107 :

ھی
ئيبراھيم سپاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514301
شتووی :قەرەگگﯚل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1371
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە108 :

ئيبراھيم سوارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716592
دانيشتووی :ممە لەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2410
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە109 :

ھرابی
ئيبراھيم سوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614302
شتووی :ﯾا وە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1370
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە110 :

ئيبراھيم سو تتانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213611
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دانيشتووی :نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=605
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ژمارە111 :

ئيبراھيم سو تانی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814962
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1378
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە112 :

ئيبراھيم س

گوێ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084313775
دانيشتووی :پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=782
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە113 :

ئيبراھيم سەلليمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514299
شتووی :خەتاﯾﯾی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1376
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە114 :

مەدی
ئيبراھيم سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013213
شنﯚ
دانيشتووی :تتاژاندەرێ ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=210
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە115 :

جاعی
ئيبراھيم شوج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716591
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2409
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە116 :

خا ی
ئيبراھيم ش خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413790
شتووی :پەسووێ
دانيش
ساﯾەتی :فەررماندەری ھ ززی نحﯚ
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=796
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە117 :

سمانی
ئيبراھيم عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013248
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دانيشتووی :گگاڕانە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=268
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە118 :

دولی
ئيبراھيم عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916344
دانيشتووی :ککونەمشک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2127
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە119 :

دو
ئيبراھيم عەبد

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313771
ەرگە سا ی شەھيدبوون 1363 :سەررچاوە :ما پەڕی
شار بەرپرساﯾﯾەتی :پ شمە
شتووی :پيرانش
دانيش
http://www.
h
خاکەلل وە.khakelewe..net/shehid//show.asp?llink=777
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە120 :

ئيبراھيم عەبدو

نژاد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114141
دانيشتووی:
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1143
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە121 :

ئيبراھيم عەبدو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214164
دانيشتووی :شەمﯚلە
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1183
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە122 :

ئيبراھيم عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084413793
دانيشتووی :قوبادبەگيان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=799
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە123 :

دی 2
ئيبراھيم عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118382
دانيشتووی :ککەسنەزان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2638
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە124 :

ی پور
ئيبراھيم عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214886
شتووی :ب کەژ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1949
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە125 :

می
ئيبراھيم غو م
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616892
دانيشتووی :گﯚزەب غ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2731
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە126 :

ئيبراھيم فەتاحی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118384
دانيشتووی :قەرەومەڕ ،ھەوشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2728
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە127 :

ئيبراھيم فەرحانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084313774
دانيشتووی :کەوپەڕ ،پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=776
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پيرانشار
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە128 :

ئيبراھيم فەز ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616893
دانيشتووی :گوڵ چەرموو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2732
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە129 :

ئيبراھيم قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222115606931
سا ی  1952لەگوندی داربەسەری بچووک لەداﯾکبووەو لە  6سا يدا خراوەتە بەرخو ندن لەگوندی
ئيلنجاغی گەورە تا پﯚلی س يەمی سەرەتاﯾی لەوێ خو ندوﯾەتی ،لەبەر کەمدەرامەتی دەست
لەخو ندن ھە دەگرێ و لەتەمەنی  15سا ی پەﯾوەندﯾی بەحزبی شيوعی عيراقی کردووە ،پلەکانی
حزبی چاالکانە برﯾوەو بووەتە کادﯾر کی ل ھاتوو ،شەھيد لەبەر بيروباوەری سياسيی و
نيشتمانپەروەرﯾی لەسا ی  1975لەبەندﯾخانەی موس زﯾندانی دەکر ت و دوای ئازارو
ئەشکەنجەﯾەکی زۆر لەسا ی  1979بەل بوردنی گشتيی ئازادکراوە.
دوای ئازادکردنی پەﯾوەندﯾی بەرﯾزەکانی کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستانەوە دەکات و بەھﯚی
زﯾرەکييەوە دەکر ت بە کادﯾر ،سا ی  1981دەب ت بەپ شمەرگە لەتيپی 93ی کﯚﯾەو دواتر دەچ تە تيپی
90ی باواجی و لەزۆربەی چاالکييەکانی سنووری خﯚشناوەتی بەشدارﯾکردووە ،لەنەبەردﯾيەکەی
حەمامﯚک کەزﯾاتر لە  18ئەمن بەسزای گەل و نيشتمان گەﯾەنرا ،شەھيد رۆ ی ئازاﯾانەی بينی.
لەبەرئەوەی خﯚشەوﯾستی جەماوەر بوو بەرپرسيار تی کاروباری کﯚمە ﯾەتی بەش کی زۆری
خﯚشناوەتی و دەشتی ھەول ری پ سپ ردراوە ،ھەند ک لەئەرکەکانی لەگەڵ تيپی 21ی کەرکوک
راپەراندووە ،لە  1985/3/5لەگوندی داربەسەری بچووک بەھﯚی ھ رشی ھ ليکﯚپتەرەوە چووە رﯾزی
کاروانی نەمرانەوەو بوو بەدووەم شەھيدی بنەما ەکەی.
شەھيد براﯾم برازای شەھيدی نەمر عەلی مەولود داربەسەرﯾيە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
ی کەس:
جﯚری
پارت:

شووری کورددستان
باش
شەھيد
ش
کﯚﯚمە ەی ر.

ژمارە130 :

ی
ئيبراھيم قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016364
دانيشتووی :ممەزناوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2129
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە131 :

ئيبراھيم قورباانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413781
شتووی :شيناووێ
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=790
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە132 :

ئيبراھيم محەمەدپور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614306
ەمر
شتووی :ﯾاڵ تە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1365
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە133 :

ئيبراھيم محەمەدزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013247
شتووی :قاﯾر ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=269
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە134 :

ئيبراھيم محەمەدزادە 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118309
دانيشتووی :ککونەمشک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2125
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە135 :

ئيبراھيم محەمەدشەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214162
ەپيتک
شتووی :م رگە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1181
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە136 :

ئيبراھيم محەمەدی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118417
خانەبا
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3329
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە137 :

ئيبراھيم محەمەدی ئەنند زەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413782
دانيشتووی :ئئەند زێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=793
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە138 :

ی
ئيبراھيم مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313772
دانيشتووی :س وێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=779
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە139 :

ەوتی
ئيبراھيم مزگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416810
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2636
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە140 :

ئيبراھيم مستتەفانژاد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514298
دانيشتووی :قو قو ە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1377
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە141 :

ئيبراھيم معزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517546
دانيشتووی :بزالنە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3433
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە142 :

ئيبراھيم ملک مدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716904
دانيشتووی :گزەردەڕە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2730
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە143 :

ئيبراھيم مەجيدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214863
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1917
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە144 :

ئيبراھيم مەجيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417544
دانيشتووی :کﯚ ەھەرد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3429
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە145 :

ئيبراھيم مەحمودنيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514292
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دانيشتووی :سەھﯚ ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1373
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە146 :

ئيبراھيم مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213612
دانيشتووی :کﯚئيک ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :ب سيم چی
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=604
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە147 :

ئيبراھيم مەحمودی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111141613806
دانيشتووی :پەسوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=795
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە148 :

حمودی 3
ئيبراھيم مەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118463
دانيشتووی :ببا ەخچی
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4165
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە149 :

حمودی 4
ئيبراھيم مەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814961
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1379
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە150 :

ئازادە
ئيبراھيم مەلئا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614304
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1367
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە151 :

ئيبراھيم مەکاارﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013285
شتووی :شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=229
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە152 :

ی
ئيبراھيم نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813112
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دانيشتووی :ننەناس ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=169
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە153 :

ئيبراھيم نەدری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517547
دانيشتووی :گگەزنە ،سنە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3431
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە154 :

می
ئيبراھيم نەزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916343
سورەبان
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2126
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە155 :

مزەﯾی
ئيبراھيم ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413779
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=787
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە156 :

ھوڕی
ئيبراھيم کە ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314910
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1363
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە157 :

مەدزادە
ئيب اھيم ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71820
ق .کييمياوی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە158 :

ئيب اھيم عەدا ەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212771731
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە159 :

ئيحترام منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517548
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3434
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە160 :

ئيدرﯾس باشاران  1998 / 11 / 16زﯾندانی جەﯾھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070192941
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە161 :

وی
ئيدرﯾﯾس رەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813117
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=164
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە162 :

ئيدرﯾﯾس رەشييدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813109
دانيشتووی :ئئا يان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=172
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە163 :

ەرەدی
ئيدرﯾﯾس موجە

ﻻﭘەڕە

259

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918061
شتووی :گ چە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3994
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە164 :

ئيدرﯾﯾس نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617598
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3461
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە165 :

ئيدرﯾﯾس وﯾژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117761
دانيشتووی :ننەروێ ،پاوە
ستان
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.شارس
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3648
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە166 :

ئيدرﯾس کەرﯾمی واحد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071794
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە167 :

ئيرەج ئەسل زارعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416804
دانيشتووی :ناوچەی بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2630
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە168 :

ئيرەج بروجردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716915
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ھەمەدان
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :مەسئولی تەخرﯾب
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2756
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ن
ھەمەدان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە169 :

ی
ج قودسی
ئيرەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617607
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3468
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە170 :

دانە
ماعيل ئابد
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614323
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1357
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە171 :

ئيسماعيل ئاشنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214116382
دانيشتووی :بەردەسپيان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2149
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە172 :

ئيسماعيل ئيبراھيم ئازەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281313836
دانيشتووی :گردکسپيان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=831
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە173 :

ئيسماعيل ئيبراھيم پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214816604
دانيشتووی :سەﯾداوا
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2428
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە174 :

ماعيل ئيببراھيمی
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217463
ن
شتووی :گومەتەی کامياران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3316
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە175 :

ماعيل ئيببراھيمی 2
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318196
دانيشتووی :ککرماشان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4096
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
شارەکان:
ش
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
کرماشان
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە176 :

سماعيل ززادە
ماعيل ئيس
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514275
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1353
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە177 :

ماعيل ئەببوبەکری
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213834
ەرداشان
شتووی :خ ەبە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=834
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە178 :

حمەدپور
ماعيل ئەح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413035
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شنﯚ
دانيشتووی :ق وشاوێ ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=71
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە179 :

حمەدپور 2
ماعيل ئەح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814958
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1351
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە180 :

ە
حمەدزادە
ماعيل ئەح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514273
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دانيشتووی :ققو ەسەن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1355
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە181 :

مينی
ماعيل ئەم
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114822
دانيشتووی :ش نان ،بانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1961
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بانە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە182 :

ماعيل ئە
ئيسم

ی
کەرەمی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716927
ی کەند
شتووی :نەبی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2753
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە183 :

قری
ماعيل باق
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617582
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3441
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە184 :

گردان
ماعيل باگ
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313837
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=836
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە185 :

ماعيل برادەران
ئيسم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716911
مەدئاوا
شتووی :ئەحم
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2749
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە186 :

ھمەن ﯾار
ماعيل بەھ
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213616
ێ ،نەغەدە
شتووی :باﯾزاوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=616
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە187 :

ماعيل پەررتوﯾان
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618288
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4215
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە188 :

ە دﯾانی
ماعيل جە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413047
دانيشتووی :ب ترﯾان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=59
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە189 :

ماعيل حاميدی
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413022
دانيشتووی :ددنخە ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=85
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە190 :

وس نی
ماعيل حو
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317157
سەﯾف ئاوا
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1377 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2976
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە191 :

دە
ەسەن زاد
ماعيل حە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413012
شنﯚ
دانيشتووی :تتاژاندەرێ ،ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=97
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە192 :

ەسەنی
ماعيل حە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214168
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دانيشتووی :گگەرۆر
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1189
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە193 :

ماعيل خاوەری
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614322
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1358
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە194 :

زری
ماعيل خز
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020105413182
شنﯚ
دانيشتووی :گگرکاشان ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=186
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە195 :

زری 2
ماعيل خز
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814959
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1348
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە196 :

ورشيدی
ماعيل خو
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816607
دانيشتووی :ققە
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2426
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە197 :

ەﯾری
ماعيل خە
ئيسم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416815
دانيشتووی :ش رکوژ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2643
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە198 :

شخانە
ماعيل داش
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313762
خانە ،نەغەدەە
شتووی :داشخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=769
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە199 :

مەنگير
ماعيل دام
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816606
ساروقاميش
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2429
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە200 :

وستکار
ماعيل درو
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413039
دانيشتووی :گگرکاشان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=67
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە201 :

حيم زادە
ماعيل رەح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816609
دانيشتووی :ببﯚکان
ک.ش.بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی.ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2433
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە202 :

حيمی
ماعيل رەح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617599
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ێ ،پاوە
شتووی :نەروێ
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3463
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە203 :

ماعيل رەززاﯾی
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816608
دانيشتووی :ررەحيم خان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2431
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە204 :

سو ی
ماعيل رەس
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213833
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :سەر پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=833
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە205 :

شی
ماعيل رەش
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614324
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1356
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە206 :

ھبەری
ماعيل رەھ
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013251
شتووی :ماکﯚ
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=265
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە207 :

ماعيل زﯾادەت
ئيسم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716910
دانيشتووی :ننەبی کەند
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2748
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە208 :

ھابی
ماعيل زەھ
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214522
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1611
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە209 :

ساعدی
ماعيل سا
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417518
شتووی :گ گ  ،سنە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3380
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە210 :

ماعيل سا حی
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816603
ەی بﯚکان
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2427
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە211 :

سيگاری
ماعيل سي
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514271
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1350
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە212 :

سەليمی
ماعيل سە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116383
دانيشتووی :م رگاس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2148
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە213 :

سەمەدی
ماعيل سە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213699
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=617
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە214 :

سەمەدی 2
ماعيل سە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118469
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دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4188
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە215 :

شاکری
ماعيل شا
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517575
شتووی :ھەنيوو خ ،سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3444
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە216 :

شوکری
ماعيل شو
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716912
م ئاوا
شتووی :رەحيم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2750
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە217 :

ئيسماعيل شکارچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213697
دانيشتووی :نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=619
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە218 :

ئيسماعيل شکاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514270
دانيشتووی :قو ەسەن
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1347
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە219 :

ئيسماعيل ش خی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213698
شتووی :کانی زەرد ،نەغەددە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=618
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە220 :

ە
شەرﯾف زادە
ماعيل شە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314219
دانيشتووی :ممەھاباد
دی
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1347 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1300
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە221 :

ومەری
ماعيل عو
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213832
ە
شتووی :دربکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=832

ﻻﭘەڕە

283

http://www.kurdipedia.org

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە222 :

دە
ەبدو ئازاد
ماعيل عە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116385
دانيشتووی :ب ژوێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2151
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە223 :

ەبدو
ماعيل عە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216376
60342
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە224 :

ەبدی
ماعيل عە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816605
شتووی :براﯾم ئاوا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە

284

http://www.kurdipedia.org

سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2430
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە225 :

ئيسماعيل عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416808
دانيشتووی :شامات
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2629
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە226 :

ئيسماعيل فاتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221617583
دانيشتووی :کەرجﯚ ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3440
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە227 :

ئيسماعيل فەتتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971770
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە228 :

ئيسماعيل فەﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317156
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2977
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە229 :

ئيسماعيل قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716928
دانيشتووی :خوش قشالق
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2752
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە230 :

ﯚران زادە
ماعيل گﯚ
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116384
دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2150
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە231 :

ماعيل لوتتفی
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416818
شتووی :زاخە ،،دﯾواندەرە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2647
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە232 :
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ئيسماعيل لوتفی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716929
دانيشتووی :ئاغەجەری
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2751
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە233 :

ئيسماعيل مام براﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514272
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1352
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە234 :

ئيسماعيل محەمەدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215016674
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دانيشتووی :ققولەسو روێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2379
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە235 :

ە
حەمەدزادە
ماعيل مح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71818
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە236 :

حەمەدی
ماعيل مح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813080
غەدە
دانيشتووی :ننەرزەميز ،نەغ
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=134
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە237 :

ئيسماعيل محەمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118383
دانيشتووی :عەلی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2644
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە238 :

ئيسماعيل مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317155
دانيشتووی :چاغ وو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2978
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە239 :

ئيسماعيل مەحمودزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514274
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1354
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە240 :

ەحمودی
ماعيل مە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213835
دانيشتووی :خ ێ چەوەندەر
ەرپرساﯾەتی :سەر پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=835
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە241 :

ەعروفی
ماعيل مە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916338
شتووی :گﯚﯾل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2119
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە242 :

ەعروفی 2
ماعيل مە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618289
دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4217
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە243 :

ەولودنژاد
ماعيل مە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813077
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=128
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە244 :

دری
ماعيل ناد
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514276
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خەتاﯾی
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1349
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە245 :

سری
ماعيل ناس
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617580
سنه
دانيشتووی :گگەزگەزارە سن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3443
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە246 :

ساج
ماعيل نس
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716913
ەر
شتووی :مەمە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2754
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە247 :

ەکی
ماعيل نمە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317158
شتووی :دالوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1376 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2975
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە248 :

ماعيل کرمانج
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213615
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=615
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە249 :

وردنژاد
ماعيل کو
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113566
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دانيشتووی :ززم  ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=556
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە250 :

ەرﯾم زادە
ماعيل کە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816611
شتووی :تورجان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2432
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە251 :

سفی
ماعيل ﯾوس
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313838
سﯚغانلوو
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=837
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە252 :

دی
ئيقبااڵ ئوستاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716914
دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2755
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە253 :

ئيقبااڵ بيگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617589
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3451
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە254 :

ەﯾدان
ئيقبااڵ پورسە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013237
شتووی :ئەنب  ،ورم
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=280
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە255 :

ئيقبااڵ حەﯾدەرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017754
دانيشتووی :ززەردوﯾی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3649
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە256 :

ئيقبااڵ راەنشيين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517578
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3449
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە257 :

ئيقبااڵ سەفەرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617600
دانيشتووی :ددارﯾان ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3464
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە258 :

سی
ئيقبااڵ عەباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617588
شتووی :ساراوودول ،سنه
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3450
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە259 :

ی
ئيقبااڵ فەرەجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517577
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3447
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە260 :

ئيقبااڵ مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517576
شتووی :چيک سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3446
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە261 :

ئيقبااڵ کەرﯾم نژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617597
شتووی :سنە
دانيش
ساﯾەتی :فەررماندەری ھ ز
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
w.asp?link=3448
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە262 :

ی
ئيلھاام ميرزاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117792
شتووی :سنە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1382 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3693
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە263 :

شائە
ئينش

دری
ناد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32917
ی مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکررا.
خە کی شاری
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش

ﻻﭘەڕە

300

http://www.kurdipedia.org

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژمارە264 :

ی
ئيوەزز کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013236
شتووی :ورم
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=282
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە265 :

وبەکر ئارەززم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414263
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1335
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە266 :

وبەکر ئازەرربەرزﯾن
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613977
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دانيشتووی :ککﯚنەخان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=811
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە267 :

وبەکر ئاماننی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414251
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1321
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە268 :

ەدی
ستاد ئەحمە
وبەکر ئوس
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414255
سەرچنار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1327
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە269 :

وبەکر ئيبراھيمی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213810
شتووی :شنﯚززەنگ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=805
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە270 :

سحاقی
وبەکر ئيسح
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617608
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3460
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە271 :

سماعيل ئاززەر
وبەکر ئيسم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613978
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خراپه
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=813
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە272 :

سماعيل پورر
وبەکر ئيسم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414257
شتووی :سەلييم ساغوڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1329
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە273 :

دە
سماعيل زاد
وبەکر ئيسم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414265
دانيشتووی :ققەباکەندی
ک.ش.بانە
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1337
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە274 :

سماعيل نژااد
وبەکر ئيسم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213821
دانيشتووی :ککە ەکين
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=814
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە275 :

سماعيليان
وبەکر ئيسم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016363
ن
شتووی :ب وران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2130
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە276 :

مەد پوور
وبەکر ئەحم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74169
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە277 :

مەدنژاد
وبەکر ئەحم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417165
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2961
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە278 :

مەدی
وبەکر ئەحم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414258
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1330
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە279 :
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مەدی 2
وبەکر ئەحم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414262
دانيشتووی :گگيادوروان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1334
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە280 :

دە ن
وبەکر ئەرد
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213817
شار
شتووی :پيرانش
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=817
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە281 :

وبەکر ئەميينی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014813
ن
شتووی :بﯚﯾەن
دانيش
ساﯾەتی :کادری ما ی
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1952

ﻻﭘەڕە

307

http://www.kurdipedia.org

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە282 :

وبەکر باﯾەززﯾدی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014806
دانيشتووی :ررەبەت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1380 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1187
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە283 :

وبەکر بەقا ی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716598
دانيشتووی :ووشتەپە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2411
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە284 :

رامی
وبەکر بەھر
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716594
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شتووی :چوارددﯾوار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2415
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە285 :

ن پەرست
وبەکر پائين
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213808
دانيشتووی :گگردکشانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=802
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە286 :

وبەکر پارەننج
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716597
شتووی :ئا ی کەند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2412
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە287 :

وبەکر پاشااﯾی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813131
شنﯚ
دانيشتووی :د شەمس ،ش
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=150
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە288 :

مەند
وبەکر پورم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213819
ن
دانيشتووی :خ ەبەرداشان
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=816
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە289 :

ی
وبەکر پوﯾی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213811
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دانيشتووی :للگ بن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=807
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە290 :

وەندی
وبەکر پەﯾو
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213748
خانە ،نەغەدەە
شتووی :داشخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=753
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە291 :

وبەکر جيھاانگيری
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414256
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1328
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە292 :

ئەبوبەکر جيھانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917343
دانيشتووی :سەردوش
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3202
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە293 :

ئەبوبەکر جەدﯾدولئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113571
دانيشتووی :نە ﯚس ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=551
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە294 :

ئەبوبەکر چوکە ی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325414250
دانيشتووی :قەمتەرێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1320
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە295 :

ئەبوبەکر حەوتەوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084413794
دانيشتووی :ک لەسيپان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=800
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە296 :

ئەبوبەکر خادەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417166
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2959
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە297 :

وبەکر خارﯾﯾجە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414252
سەھﯚ ن
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1322
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە298 :

زادی
وبەکر خانز
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514281
شتووی :د ی مەال
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1338
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە299 :

دی
وبەکر خا ند
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713979
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دانيشتووی :پپەسوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=812
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە300 :

وبەکر خزرننژاد
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213614
شتووی :ماسووێ ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=606
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە301 :

ی
وبەکر خزری
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213831
شتووی :باستاان بەگ
دانيش
گری لک
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=819
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە302 :

شيار خزری
ی  -ھوش
وبەکر خزری
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118467
شار
دانيشتووی :نناوچەی پيرانش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4178
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە303 :

ی2
وبەکر خزری
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118353
دانيشتووی :ککانی رەش
ک .بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2418
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە304 :

وبەکر خزرﯾﯾان
ئەبو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213816
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=808
8
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە305 :

وبەکر خوداپەرست
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016357
شتووی :کانی ناو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2031
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە306 :

وبەکر دەرببەندی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414248
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1318
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە307 :

و شی
وبەکر دەرو
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213815
دانيشتووی :س گرکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=810
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە308 :

ەوی
وبەکر دەرە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213820
دانيشتووی :ککاسەکەران
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=818
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە309 :
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ستەمی
وبەکر رۆس
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813084
شنﯚ
دانيشتووی :گگوندەو ە ،ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=200
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە310 :

مانی
وبەکر رەحم
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716596
شتووی :حەماميان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2413
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە311 :

وبەکر رەحييمی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213705
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ەفا
چەقەڵ مستە
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=609
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە312 :

ەم
سوڵ ئەقدە
وبەکر رەس
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213812
دانيشتووی :ککە ەکين
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=806
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە313 :

سو ی
وبەکر رەس
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518267
شار
دانيشتووی :نناوچەی ھەوش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4187
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە314 :

ئەبوبەکر رەمەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214885
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1950
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە315 :

ئەبوبەکر زارعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214861
دانيشتووی :ساوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1951
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە316 :

ئەبوبەکر زھوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213706
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دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=608
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە317 :

دقی
وبەکر ساد
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813313
دانيشتووی :بباوان ،سە مااس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=307
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
س
سە ماس
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە318 :

حی
وبەکر سا ح
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014814
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دانيشتووی :ککەندەڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1953
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە319 :

حافی
وبەکر سحا
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514282
ەی مەھاباد
شتووی :ناوچە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1325
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە320 :

وبەکر سو تانی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217102
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2960
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە321 :

وبەکر سەببوکتەگين
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413019
دانيشتووی :ننە ﯚس
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=89
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە322 :

شمان
وبەکر شيش
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050497
74191
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە323 :

وبەکر شەررﯾفپور
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016365
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دانيشتووی :ققەلەڕەشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2131
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە324 :

وبەکر شەررﯾفی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613976
شتووی :سﯚغاانلوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=804
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە325 :

وبەکر شەررﯾفيان
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016368
شتووی :قەلەڕڕەشە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2134
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە326 :

ی
ھرمەندی
وبەکر شەھ
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418233
خﯚی
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی:
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4141
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە327 :

ھرﯾاری
وبەکر شەھ
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016366
سەرچاوە :ما پەڕی
شمەرگە سا ی شەھيدبووون 1362 :س
شتووی :سەرددەشت بەرپرساﯾەتی :پ ش
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2132
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە328 :

دو
وبەکر عەبد
ئەبو

ەمەد
محە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365911650
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )951
ژ داﯾک
ﭬە .
نی ما
ەرب ناحيا کانی
خەلک گوندێ )بررﯾفکا( ﯾە سە
(197ێ
ساال )75-1962
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل س
بەشد
شورەشا گوالن دا کرﯾە .
ەشداری د ش
ل ساال ) (1982بە
شەھيد بوﯾە ل گوندێ تن دەم ھ رش
ل ساال ) (1984ش
شک
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە329 :

دو
وبەکر عەبد
ئەبو

ئەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716595
شتووی :ساروقاميش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2414
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە330 :

دو
وبەکر عەبد
ئەبو

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7051715216
69752
ھاباد
خە کی  :مەھ
خ
19
ە داﯾکبووی  :مەھاباد 966
لە
1983.0
دبوون 06.02 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :ورمم
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ:...
ش
چﯚنيەتی شە
چ
ەھيدبوون  :ئ عدام
شار
ھستەی ناو ش
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە331 :

وبەکر فەق
ئەبو

براﯾم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414254
شتووی :لەج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1326
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە332 :

وبەکر فەﯾازی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616894
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2733
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە333 :

وبەکر قادررپور
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213814
خراپە
دانيشتووی :خ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=809
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت

ﻻﭘەڕە

328

http://www.kurdipedia.org

س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە334 :

وبەکر قادرری
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214167
ن
شتووی :گﯚمان
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1186
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە335 :

وبەکر قادرری 2
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414249
ی
ەبوبەکر قادری
ئە
ھاباد
خە کی  :مەھ
خ
19
ە داﯾکبووی  :ﯾا تەمر 951
لە
1979.1
دبوون 10.00 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :مە ھاباد
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ  :مەھاباد
ش
چﯚنيەتی شە
چ
ەھيدبوون  :دەەرگيری
مەرگه
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1319
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە336 :

ت
عەپەرست
وبەکر قەلع
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414246
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1315
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە337 :

زاری
وبەکر گو ز
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414260
دانيشتووی :ققز قﯚپی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1332
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە338 :

وری
وبەکر مجاو
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213809
شار
شتووی :پيرانش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=803
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە339 :

ەمە دسورری
وبەکر محە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213818
خراپە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=815
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە340 :

ەکری دارتتاش
ەمەد سا ح کەرﯾم  -وەستا بە
وبەکر محە
ئەبو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514493
30753
مانی لەداﯾکبووە.
سا ی  1947لە بنەما ەﯾەککی نيشتمانپپەروەری شاری سل ی
س
ەی کردووە ،ببﯚﯾە دوای
ی بەئازارەکاننی ميللەتەکە
ييەوە ھەستی
ھەر لە مندا يي
ھ
خەبات بووە.
خو ندنی ناوەنندﯾی ت کەڵ بە کاروانی خ
ەواوکردنی خ
تە
لە
ە شەستەکانی سەدەی رابردودا پەﯾووەندﯾيکردوە ببە رﯾزەکانی ﯾﯾەک تيی قوتاببيانی
ژەی
ستاندا در ی
ەناو رﯾزەکانی پارتی دﯾموککراتی کوردس
ککوردستانەوەوو دواترﯾش لە
ەخەبات داوە.
بە
سا ی  1967بﯚتە پ شمەررگەو تا سا ی  1970بەردەەوامبووە.
س
رەنجدەرانی کوردستانەوەو بە
ی
ەی
سا ی  1973پەﯾوەندﯾيکردوووە بە رﯾزەکانی کﯚمە ی
س
ھاوڕێ )پﯚ ( ناسرابوو.
ھ
ەرپەرشتياری ر کخستنی
بابەگوڕگوڕی کەرکوک.
ی
سا ی  1988کراوە بە سە
س
بەعسی روخاوەوە ددەستگير کرا.
ی
 198لەالﯾەن پپياوەکانی رژ می
رۆۆژی89/11/5
ی
کارتﯚنی دا
ی
 1990لەدادگاﯾﯾەکی
رۆۆژی0/10/16
فەرمانی لەس دارەددانی بەسەرددا دراو
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ەتی س دارەو گيانی
ئازاﯾانە چوونە بەرپە
ە
شەھيدی تردا
ی
 199لەگەڵ پﯚﯚل
رۆۆژی90/11/7
ستان.
خﯚﯾان کردە قووربانی کوردس
خ
ن ،رۆژی ،2003/5/25تەرم
رەشی بەعسييان
ی
ەچنگی
دوای ئازادکردننی ع راق لە
می
ﯾەوە بﯚ شاری سل مانی و لە
ەغداوە ھ نراﯾە
خی شاری بە
ستانی کەرخ
پييرۆزی لەگﯚڕس
گگﯚڕستانی گرردی سەﯾوان بەخاک سپ رردراﯾەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە341 :

ەمەدی
وبەکر محە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813134
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=147
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە342 :

ەمەدی 2
وبەکر محە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016367
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دانيشتووی :ممەزناوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2133
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە343 :

وبەکر مستتەفئازادە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414259
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1331
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە344 :

حمودی
وبەکر مەح
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414264
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1336
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە345 :

عروفی
وبەکر مەع
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414261
جاوا
شتووی :گەوج
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1333
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە346 :

عروفی 2
وبەکر مەع
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118354
دانيشتووی :ککانی در ژ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2420
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە347 :

مەلوو
وبەکر مەمە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213613
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دانيشتووی :م ھماندار ،نە غەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=607
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە348 :

مەندی
وبەکر مەمە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014805
سان
شتووی :خوليس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1188
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە349 :

وبەکر مەوللودی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113572
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=550
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە350 :

وبەکر نازدااری
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514283
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1324
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە351 :

وبەکر ھيدااﯾەتی
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716599
ی کەند
شتووی :حاجی
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2419
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە352 :

لی
وبەکر کاکلی
ئەبو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716593
شتووی :مە لەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2416
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە353 :

ەبرا
وبەکر کاکە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213807
شتووی :ک ل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=801
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە354 :

وبەکر سەقزی
ەبرا  -ئەبو
وبەکر کاکە
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118393
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2962
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە355 :

خوداﯾی
وبەکر کەدخ
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816600
جامەرد
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2417
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە356 :

سفی
وبەکر ﯾوس
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117774
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3675
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە357 :

وکری
ووبەکر شو
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32918
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە358 :

ئەبووبەکر شەممامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871734
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە359 :

ئەحمەد ؟؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070313573360416
رۆژی  1930-09-06لە شەڕی بەردەرکی سەرا شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە360 :

ئەحمەد ئاغاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325414268
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دانيشتووی :گگردەڕەش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1345
5
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە361 :

ھيمی
مەد ئيبراھ
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014820
ەڕەش
شتووی :بەردەڕ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1959
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە362 :

ماعيل عەبدو
مەد ئيسم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301116556
62656
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە363 :
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ئەحمەد ئ رانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281213829
دانيشتووی :ب کﯚس
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=828
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە364 :

ئەحمەد ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616878
دانيشتووی :نا ەشک نە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2720
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە365 :

ئەحمەد ئەحمەدﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213371835
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە366 :

ئەحمەد ئەفخەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514280
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1339
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە367 :

ئەحمەد ئەميری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616903
دانيشتووی :مەمەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2742
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە368 :

ئەحمەد ئەمين پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416812
دانيشتووی :قە تی دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2640
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە369 :

ئەحمەد ئەمين زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716930
دانيشتووی :حەسەن ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2744
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە370 :

ئەحمەد ئەنجومەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514278
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1341
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە371 :

مەد ئە مااسی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217106
پەڕی
ی
چاوە :ما
شەھيدبوون 1369 :سەرچ
دام سا ی ش
ساﯾەتی :ئەند
ف ئاوا بەرپرس
شتووی :سەﯾف
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2968
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە372 :

کە
مەد بابەک
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213700
ەدە
دانيشتووی :ققە تان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=614
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە373 :

ە
مەد باختە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7041515087
71692
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ھاباد
خە کی  :مەھ
خ
ە داﯾکبووی  :مەھاباد...
لە
1982.0
دبوون 00.00 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :ورمم
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ:...
ش
چﯚنيەتی شە
چ
ەھيدبوون  :ئ عدام
مەرگه
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1318
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە374 :

ی
مەد بارﯾکی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818032
ک ئاوا
شتووی :مبارەک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3966
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە375 :

شان
مەد بداخش
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013270
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نﯚ
سينگان ،شنﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=244
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە376 :

وزی
مەد بەرمو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213823
شتووی :جە دﯾان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=821
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە377 :

رام نژاد
مەد بەھر
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616897
دانيشتووی :ئئاغدەڕە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2737
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە378 :

رامی
مەد بەھر
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716908
خاکەل وە
ھيدبوون 1364 :سەرچاوەە :ما پەڕی خ
ل سا ی شەھ
تی :سەرپەل
شتووی :قﯚزلووو بەرپرساﯾەتی
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2746
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە379 :

ولی
مەد بەھلو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014815
دانيشتووی :ززەرواو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1954
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە380 :

مەد پاوەری
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113429
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دانيشتووی :ووەرمەزﯾار ،ورمم
ەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگرری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=497
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە381 :

سەليمی
مەد پورس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013216
سار ،ورم
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=270
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە382 :

ی
مەد پيرانی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016374
دانيشتووی :ممەزرا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2141
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە383 :

مەد پەژماان
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7051718027
71709
ھاباد
خە کی  :مەھ
خ
ە داﯾکبووی  :مەھاباد...
لە
1983.1
دبوون 10.24 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون :گﯚل
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ:...
ش
چﯚنيەتی شە
چ
ەھيدبوون  :دەەرگيری
مەرگه
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە384 :

ق
مەد تﯚفيق
ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121422013
39665
مينی ئيسحاققييە .سا ی 1310
ەﯾد حەمەدەم
کوری سە
ە،
ی عەبدو ﯾە
نااوە راستەکەی
ِ
دنگای
 1938لەخو ند
ەنيانی مەھابباد لەداﯾک بوە .لەسا ی 8
) (1931لەگەرِرەکی ھەرمە
194ی
دن .رووداوەکاانی 46 1941
ەھاباد ،دەخر تە بەر خو ند
سەرەتاﯾی پەھلەوی لەمە
س
وەک دەسپ کی
ئەم سا نە ک
گەرﯾی گەورەەی لەسەر دادەن ت و م
مەھاباد ،کارﯾگ
م
الوانی
خستنەکانی ال
خﯚﯾان لەر کخس
مەد تﯚفيق د ننە ئەژمار و خ
سياسی ئەحم
ت کﯚشانی سي
ھابادی
ﯾن ئەندامی ککﯚميتەی مەھ
ەد تﯚفيق الوترﯾن و ئازاتر ن
ەوکاتدا دەبين تەوە .ئەحمە
ئە
شارەدا
چاالکييەکانی حزب لەو ش
ی
حزبی دﯾموکراتی کوردستاان دەب ت و للەسەرجەم چ
ح
خﯚی دەنو ن .
ەرﯾزی پ شەووە دەب ت و خ
لە
ی گيان لەدەست دەدات ،بەرەبەنی دەم ن تەوە و ژژن
ق تا ئەو کاتەی
ەحمەد تﯚفيق
ئە
ەس پ يان خﯚﯚش بوو
ەژﯾانيدا زۆر کە
ەناوی شميدت دە ت "لە
نااھ ن ت .رۆژنامەنوس ک بە
خزماﯾەتی لەگگە دا بکەن،
ھەميشەﯾی للەگەڵ
برﯾاری ھاووسەرگيری ھ
ەد
ئەحمە
م
بە
خ
ِ
و تەکەی دابووو.
جەالدەکانی
بەر ووەبەری دەزگای
گزاری
نازم
م
فەرمانی
بەف
و
بەعس
سا ی  1973ج
س
ِ
ەشکەنجەدا
)ئەبوغر ب( لەژ ر ئە
ر
دانی
ەر کراو لە زﯾند
ەمنی ع راق دەستبەسە
ئە
ککوشتيان.
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سياسی
جﯚری کەس :چاالکی س
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە385 :

ەژار
دفەر  -ھە
مەد جاوﯾد
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514279
دانيشتووی :ققومقە
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1340
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە386 :

مەد چوپاننی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214169
شتووی :بە و ،،رەبەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1190
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:

ﻻﭘەڕە

350

http://www.kurdipedia.org

ژمارە387 :

کەڵ
مەد چووک
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716580
شتووی :مامەززﯾنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2396
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە388 :

ن
ی سەمين
مەد حاجی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3051429038
82461
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە389 :

س ن پور
مەد حوس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213825
دانيشتووی :گگردنە ن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=824
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە390 :

س ن پور 2
مەد حوس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118391
سنەزان
شتووی :کەسن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2967
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە391 :

ت
س ن دوست
مەد حوس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013244
دانيشتووی :گگردەوان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=273
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە392 :

سەن پوور
مەد حەس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71769
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە393 :

سەن زادە
مەد حەس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116376
دانيشتووی :مميراوێ
ەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2143
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە394 :

مەد
مەد حەمييد محەمم
ئەحم
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532510
00498
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە395 :

مەد حەکييم پور
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016369
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2135
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە396 :

مەد خانزاد رەسو ی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318212
شار
دانيشتووی :نناوچەی پيرانش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4116
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە397 :

ی بﯚ ی
مەد خانی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192146593
32848
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی بزووتنەوەی سﯚسيااليستی کورددستان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:

ژمارە398 :

ی
مەد خزری
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418253
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ەغەدە
دانيشتووی :ککانی بداغ ،نە
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4163
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە399 :

ی
مەد خزری
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816601
دانيشتووی :گگردی قەبران
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2422
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە400 :

مەد خەﯾا ی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417162
شتووی :ﯾازی ب غ
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2970
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە401 :

ە
مەد د وانە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514277
دانيشتووی :ئئيندرقاش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1342
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە402 :

ی
مەد رامينی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74181
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە403 :

ە
مەد روزبە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917336
گەران
شتووی :کي يگە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3205
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە404 :

مەد رۆستتەمی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014817
دانيشتووی :ززەرواو
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1956
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە405 :

مانی
مەد رەحم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314227
شتووی:
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1290
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە406 :

می
مەد رەحيم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114821
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دانيشتووی :ککانی ناو
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1960
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە407 :

وی
مەد رەسو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213822
ەڕەش
شتووی :قە تە
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=820
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە408 :

وی2
مەد رەسو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118380
شتووی :عەو تە
دانيش
ی بەرپرساﯾەتی :ئەندام
پەسی
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2632
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە409 :

وی3
مەد رەسو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118315
دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2145
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە410 :

وی4
مەد رەسو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118409
شتووی :مەرﯾووان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3204
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە411 :

وی5
مەد رەسو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118458
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سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4154
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە412 :

ی
مەد زەﯾنی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213827
شار
دانيشتووی :ککەوپەڕ ،پيرانش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=826
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە413 :

ی
مەد ساالررعەشاﯾری
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213828
شتووی :باستاان بەگ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=827
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە414 :

مەد ستيننە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414266
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1343
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە415 :

دەت پوور
مەد سعاد
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050497
74195
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
و ت:
رۆۆژھە تی کووردستان
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە416 :

حراگەرد
مەد سەح
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417164
شتووی :ھ جاننان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
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ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2963
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە417 :

فاﯾی
مەد سەف
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616898
چﯚپ ی
دانيشتووی :چ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2738
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە418 :

د عەزﯾز
مەد سەﯾد
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3132324456
64400
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
پارت:
ە ەی ر.
کﯚمە
ژمارە419 :

کر رەئوف تتا ەبانی
مەد شوکر
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5260025157
78452
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شە
بررای مامە رﯾش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
کەرکوک
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە420 :

ە
مەد شينە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518283
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4204
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە421 :

ەجانی
مەد شينە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217104
شتووی :ھ جاننان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2965
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە422 :

قدەم
ھادەت ئەق
مەد شەھ
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016375
دانيشتووی :ئئا وەتان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2142
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە423 :

ی
مەد عادلی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013246
دانيشتووی :رراژان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=271
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە424 :

سمانی
مەد عوس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617586
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سنە
دانيشتووی :س
ستان
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.شارس
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3437
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە425 :

ەر سا ح
مەد عومە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3242008028
82609
کوڕی عوومەری خاوەرر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەبجە
ھە ە
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە426 :

مەد عيوەزی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616901
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2743
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە427 :

ئەحمەد عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716909
دانيشتووی :گوێ ئاغاج
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2747
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە428 :

ئەحمەد عەبدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517559
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3188
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە429 :

ئەحمەد عەدنان دالی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155318100480
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە430 :

زی 2
مەد عەزﯾز
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304513996
شەوان
شتووی :گردئاش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=822
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە431 :

زی 3
مەد عەزﯾز
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562712919
شنﯚ
دانيشتووی :ب مزورت  ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=35
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە432 :

زی 4
مەد عەزﯾز
ئەحم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118385
چﯚپلی
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
 1سەرچاوە :ما پەڕی خاککەل وە
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2734
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە433 :

زی 5
مەد عەزﯾز
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118355
دانيشتووی :ققەرەکەند
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2421
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە434 :

زﯾان
مەد عەزﯾز
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562212916
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=47
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە435 :

ئەحمەد عەليزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222017753
دانيشتووی :ناوچەی پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3647
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە436 :

ئەحمەد غەمبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716575
دانيشتووی :سەردەشت
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2387
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە437 :
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مەد غەمپپەروەر
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014802
ەڕ ،پيرانشار
شتووی :کەوپە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1349 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1168
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە438 :

قی
مەد فاروق
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418242
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە )ئەفسەری ئيفتخاری)
بە
1
سا ی شەھييدبوون1325 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4149
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە439 :

ی
مەد فداﯾی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417163
سوور
شتووی :گ ەس
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە

370

http://www.kurdipedia.org

http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2969
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە440 :

وسی
مەد فردەو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117775
شتووی :دزاوەرر ،نەوسود
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3674
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە441 :

حيان
مەد فەتاح
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217100
دانيشتووی :ققەرومەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1380 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2954
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە442 :
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مەرزی
مەد فەرام
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016370
دانيشتووی :ئئا وەتان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2136
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە443 :

مەد قادرززادە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917342
ن
تفی ،مەرﯾوان
شتووی :دەرەتف
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3203
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە444 :

ی
مەد قادری
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014816
شەن
شتووی :کەشە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1955
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە445 :

ی2
مەد قادری
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118356
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
 1سەرچاوە :ما پەڕی خاککەل وە
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2424
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە446 :

می
مەد قاسم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013243
حەسار ،ورم
دانيشتووی :ح
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=274
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە447 :
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مەد قرتازی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013245
دانيشتووی :گگاڕانە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=272
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە448 :

ە
مەد قرﯾنە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414267
داوا
شتووی :سەﯾد
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1344
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە449 :

مەد قوربانی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213824
شتووی :شيناووێ
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=823
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە450 :

ی
مەد گوالبی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213704
ەغەدە
دانيشتووی :ککانی مەال ،نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=610
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە451 :

مەد گەردشی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916333
دانيشتووی :نناوچەی بانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2114
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بانە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە452 :

ئەحمەد گەوھەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281213826
دانيشتووی :گردکسپيان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=825
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە453 :

ئەحمەد مام رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114135
دانيشتووی :ب کﯚس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1144
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە454 :

ئەحمەد محەمەد سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163760343
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە455 :

مەدپور
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217103
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2964
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە456 :

مەدزادە
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016371
ھە وێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2137
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە457 :

مەدی
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014818
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شارﯾکەند
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1957
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە458 :

مەدی 2
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118314
شتووی :سەرددەشت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2140
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە459 :

مەدی 3
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118423
شتووی :سنە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3435
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە460 :

مەدی 4
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118424
سنە
سەرەوالە ،س
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3436
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە461 :

مەدﯾان
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016373
ھەرزن
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2139
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە462 :

فەری
مەد موزەف
ئەحم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117426
دانيشتووی :پپشتە ،کاميارران
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3314
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە463 :

شين
مودکەرش
مەد مەحم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414247
شتووی :نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1326 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1317
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە464 :

مودی
مەد مەحم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818037
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دانيشتووی :ننەنەلە ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3959
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە465 :

مودی 2
مەد مەحم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616902
دانيشتووی :ئئەحمەدئاوا
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2739
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە466 :

روفی
مەد مەعر
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213701
دانيشتووی :ققەرەقەساب ،نەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=612
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە467 :

مەد مەالﯾﯾی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016372
دانيشتووی :تتوژەڵ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2138
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە468 :

مەد مەندان
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218180
ە
شتووی :کوڕانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4074
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە469 :

دی
مەد مەھد
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617240
شتووی :سەقزز
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3070
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە470 :

ئەحمەد نامداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616900
دانيشتووی :گوێ ئاغاج
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2741
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە471 :

ئەحمەد نعمەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616899
دانيشتووی :قسقاپان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2740
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە472 :

ی
مەد نقشی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014819
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1958
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە473 :

وش
مەد ھندو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714711
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1823
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە474 :

مەتی
مەد ھيمم
ئەحم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213703
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=611
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە475 :

ن
مەد وەستتاحەسەن
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314907
ەی نەغەدە
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1326 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1316
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە476 :

مەد وەھاب زادە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213702
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دانيشتووی :للگ بن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=613
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە477 :

سی
مەد وەﯾس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416813
شتووی :چﯚ خ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2641
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە478 :

سی 2
مەد وەﯾس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616896
حەسار
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2736
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە479 :

خانی
مەد کاکەخ
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418237
دانيشتووی :ببەڕودەر
ەرپرساﯾەتی:
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4144
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە480 :

گەرد
مەد کوھگ
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016669
دانيشتووی :ببﯚکان
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2423
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە481 :

مەد کﯚنەپپﯚشی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917337
ن 1370 :سەررچاوە :ما پەڕڕی
ەندام سا ی شەھيدبوون
شتووی :باﯾوە مەرﯾوان بەرپررساﯾەتی :ئە
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=3206
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە482 :

ی
مەد کﯚنەپپﯚنەپﯚشی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418226
شتووی :باﯾەوەە ،مەرﯾوان
دانيش
دامی تەشکييالتی
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4126
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە483 :

م نيا
مەد کەرﯾم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217105
دانيشتووی :تتەمﯚغە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2966
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە484 :

می
مەد کەرﯾم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117427
حوس ن ئاوا
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3313
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە485 :

وزەرد
مەد کەندو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618302
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4224
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە486 :

رووبی
مەد کەھر
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32924
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە487 :

فی
مەد ﯾوسف
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417542
ەکﯚ
دانيشتووی :تتەشکی تيلە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3427
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە488 :

مﯚسکﯚ
م  1998 / 11 / 17م
مەد ﯾ درم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307039
92946
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە489 :

مەد ﯾەکتاﯾی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616895
س ن ئاوا
شتووی :حوس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2735
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە490 :

مەد ﯾەکتاﯾی 2
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518269
شار
دانيشتووی :نناوچەی ھەوش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4191
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە491 :

مەدخانی فاروقی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1200243396
63905
ی فاروقی
ەحمەد خانی
ئە
ی کﯚماری کورردستان
سەرچاوە :ما پەری و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :پ شمەرگگەی د رﯾن
ج
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:
ژێ کاف  -ژ .ک
ژمارە492 :

ی دەرو ش
ە رەشی حەسەنی
ئەحە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7031357336
60410
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سەرا شەھيد بوو.
 1لە شەڕی ببەردەرکی س
رۆژی 1930-09-06
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە493 :

و  1998 / 10 / 29للەچاالکی رفاندنی فرۆکەدا .
داڵ ئاکسو
ئەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307169
92976
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە494 :

ماردﯾن
 1998 / 1زﯾندانی م
ن 11 / 13
داڵ چەکەن
ئەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306579
92930
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە495 :

وسرەوی
دەشير خو
ئەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317503
دانيشتووی :ببازگر
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.ککرماشان
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3390
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە496 :

دەشير فەﯾﯾروزی
ئەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117425
دانيشتووی :ککامياران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3315
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە497 :

شەد رەزاﯾﯾی
ئەرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117762
شم
شتووی :شوش
دانيش
ەردەستە
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3646
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە498 :

ی
شەد نادری
ئەرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917001
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دانيشتووی :ممەرگەوەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2844
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە499 :

ت
ەر دەو ەت
وان عومە
ئەرﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5182221497
78530
ەکەی سل ماانی شەھيدکرا.
 19لە راپەڕﯾنە
ە 991-03-07
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :ھونەرمەنند
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە500 :

سعەدی
سعەد ئەس
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113435
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شنﯚ
ساﯾەتی :کادری ک.ش ،ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=490
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە501 :

خی
سعەد تيتاخ
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617584
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3439
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە502 :

سعەد چﯚماانی
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213830
 136سەرچاووە:
ەھيدبوون61 :
شمەرگە سا ی شە
ە
ی :پ
شتووی :چوارققوڕنە ،باشور بەرپرساﯾەتی
دانيش
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.assp?link=829
ما پەڕڕی خاکەل وە9
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە503 :

وشی
سعەد خامو
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113525
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شنﯚ
دانيشتووی :د شەمس ،ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=598
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە504 :

سعەد خ راواﯾی
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317501
شتووی :خ راوا ،کامياران
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3387
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە505 :

سعەد سوللەﯾمانپور
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217107
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دانيشتووی :ققاراوا
ەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2973
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە506 :

دی
سعەد سەﯾﯾدئەحمەد
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816602
ش
دانيشتووی :ککﯚچکەتەميش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2425
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە507 :

سعەد شەررﯾفيان
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713990
دانيشتووی :پپەسوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=830
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە508 :

سعەد عەزﯾﯾز پوور
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7051728187
71707
ی
ەسعەد درﯾازی
نااسراو بە  :ئە
خە کی  :درﯾاز
خ
ەداﯾکبووی  :درﯾاز...
لە
2010.0
دبوون 02.26 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :مە ھاباد
شﯚ نی شەھ
ش
شﯚ نی گ کﯚ  :درﯾاز
ش
ەھيدبوون :نە
چﯚنيەتيی شە
چ
ەخﯚشی
التی  :کادر
پللەی تەشکيال
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
رۆژھە تی
و ت:
ی کوردستان
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە509 :

ەندەری
سعەد قەلە
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213696
دانيشتووی :ککﯚئيک ،نەغە دە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=620
0
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە510 :

ەفەری
سعەد موزە
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416814
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دانيشتووی :ننا ەشک نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2642
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە511 :

ەدەسی
سعەد موقە
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917341
سنە
دانيشتووی :س
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3209
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە512 :

سعەد مەنافی
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813076
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ن
حەسەن نوران
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=125
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە513 :

ی
سعەد نوری
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013238
دانيشتووی :ئئەنب  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=279
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە514 :

سفی
سعەد ﯾوس
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013239
دانيشتووی :ککانی سپی ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=278
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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شارەکان:
ش
پپارت:

ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە515 :

سغەر منبەری
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617579
دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3445
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە516 :

ە
سکەندەر ئە
ئەس

ی
مرادی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717627
شمشير ،پاوهه
دانيشتووی :ش
دەرەوە
ە
ەرپرساﯾەتی :کادری پەﯾووەندی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3462
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە517 :

حەقيقی
سکەندەر ح
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113553
مە ،دۆڵ
شتووی :دۆ ەم
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=568
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە518 :

ۆستەمی
سکەندەر رۆ
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317504
ی ،سەرپل ززەھاو
شتووی :قلخانی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3391
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
زەەھاو
شارەەکان:
ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە519 :

ە
عەلی زادە
سکەندەر ع
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013240
دانيشتووی :تتەرزلو ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=277
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
شارەکان:
ش
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە520 :

قەدﯾمی
سکەندەر قە
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317160
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2972
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە521 :

سەدو
ئەس

ەرﯾمی
کە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617585
شتووی :دوشاان ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3438
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە522 :
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ئەشرەف موزەفەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417517
دانيشتووی :پشتە ،کامياران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3381
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کامياران
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە523 :

ئەفراسياو رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117438
دانيشتووی :لونی سادت لﯚن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1379 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3317
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە524 :

ئەلياس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060210522078376
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ
پپارت:
ژمارە525 :

ئەليااس ئە

پپور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614320
ە
شتووی :قومقە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1360
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە526 :

ئەمان ئە

ەزاﯾی
رە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117791
سەر
شتووی :تەنگيس
دانيش
ەردەستە
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1382 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3692
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە527 :

جەد غەفارری
ئەمج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416825
دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2645
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە528 :

ﯾی
جەد مەالﯾی
ئەمج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917338
جانەوەران
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3207
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە529 :

رو
ئەمر

شلی
 199قاميش
دام ﯾجی 98 / 11 / 18

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307059
92952
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ژمارە530 :

ی
ئەميير ئەنساری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617590
دانيشتووی :ببزالنە ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3452
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە531 :

ئەميير باباﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117773
شتووی :جوان ۆ
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3670
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە532 :

دە
ئەميير جيھاندﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113486
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دانيشتووی :ممەرنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=435
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە533 :

ی نيا
ئەميير حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617601
دانيشتووی :ممەڕەخ  ،پاووه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3465
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە534 :

ئەميير خەليل پپوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71814
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە535 :

ئەميير رەزاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816612
دانيشتووی :ققە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2434
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە536 :

سەدﯾنی
ئەميير شەمس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314908
دانيشتووی :بباجەڕەند
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1362
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە537 :

ئەميير عەبدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617591
شتووی :سنە
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3453
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە538 :

ئەمير قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281713987
دانيشتووی :سەروکانی
بەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەندﯾسا ی ما واﯾی1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=838
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە539 :

ئەمير گوودەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213171811
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە540 :

ئەمير نە ﯚسی  -کاکﯚ ش خانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813127
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دانيشتووی :ش خان ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=154
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە541 :

فپور
ئەميين شەرﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013215
ھاشم ئاوا ،وورم
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=281
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە542 :

ئەميين عەبدو

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317154
شا ،سەقز
شتووی :ئيرانش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2979
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە543 :

ەدی
ئەميين محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417514
شتووی :دارەرەەش
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3393
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە544 :

ەدی 2
ئەميين محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218188
ھاو
سەپ ی زەھ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4087
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە545 :

دی
ئەميين مساعد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617602
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شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3466
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە546 :

و ھی
ئەميين نەسرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617592
دانيشتووی :گگەل ن ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3454
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە547 :

وەر ئيبراھييمی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617594
سەر
شتووی :تەنگيس
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3456
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە548 :

عيلی
وەر ئيسماع
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114823
ە
چەمپاراو ،بانە
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1962
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بانە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە549 :

ەدی
وەر ئەحمە
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114824
دانيشتووی :ننجنی خوارو
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1963
3
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە550 :

ەدی 2
وەر ئەحمە
ئەنو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118475
شتووی :ﯾا وا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4221
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە551 :

ی
وەر ئەمينی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017755
بەﯾان ،پاوە
شتووی :دەرەبە
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3651
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە552 :

ی
وەر بارۆﯾی
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0402220158
81694
چاوی بﯚ
سا ی ) (1956لەگوندی بارۆۆﯾی بازﯾان چ
نااوی تەواوی ))دارا محەمەدد سا ح(ە س
ستنەکانی کﯚﯚمە ەی
سا ی ) (1976پەﯾوەندﯾکرددووە بەڕ کخس
ە ھ ناوە ،لەس
ککوردستان ھە
شمەرگاﯾەتی
ی
شەرەف و پ ش
 (19چەکی ش
رەەنجدەرانی ککوردستانەوە ،،سا ی )977
ەکە،
ەرگەی ناوچە
موونە پ شمە
شانی و دەب تە نم
ی
ەھەر می )(5ی قەرەداغ دەکاتە
لە
بازﯾان و لەژﯾانی پ شمەرگاﯾەتتی
ن
کەرتی دووی
ی
سا ی ) (1981دەب تە فەرممادەی
س
دا
ھاوسەنگەرﯾد
سەختی برﯾننداردەب ت لە  1982/2/27لەگەڵ ) (3ھ
چەندﯾنجار بەس
چ
پاش
لەشاخی دارۆغا ش
ی
ە ،عەول ش خ وەسا ی ،ننوری ھومرزﯾااری(
)بەکری خەمە
چەندﯾن ف ۆککە،
جاش و سەربازو چ
ەرامبەر ش
ەخت و بەرگررﯾيەکی زۆر بە
شەڕ کی سە
ش
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شەھيددەبن.
ن
ەرەفيان پ دەبەخشر ت و
گگەورەترﯾن شە
نوێ
سەرچاوە :فەالح بارۆﯾی  -ما پەڕی کورردستانی ێ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە553 :

وەر بدوی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814379
علم ئاباد
دانيشتووی :ع
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1441
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە554 :

وەر پشاوەﯾی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417515
شتووی :پشاوه ،کامياران
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3388
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە555 :

وەر حوس ن پور
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816284
ێ
شتووی :ھە وێ
دانيش
ساﯾەتی :ھاووکاری کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2030
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە556 :

وەر حوس ننی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317153
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2981
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە557 :

ی
وەر خاتەمی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217114
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دانيشتووی :ککەسنەزان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2980
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە558 :

ی
وەر سا حی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816610
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2435
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە559 :

ەگ
د والی بە
وەر سەعيد
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192055013
32840
د
شەھيد
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
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ژمارە560 :

ئەنوەر شاکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214880
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1939
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە561 :

ئەنوەر شيالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416824
دانيشتووی :کەرۆس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2646
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە562 :

ئەنوەر عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917339
دانيشتووی :دزلی ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3208
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە563 :

ئەنوەر عەليار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817325
دانيشتووی :ناوچەی سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3185
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە564 :

ئەنوەر منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221617595
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3457
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

پارت:
ژمارە565 :

وەر مەجيد سو تان
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910969
ھەرەسی
ی
سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پااش
ی
ی مەفرەزە س
ە پ شمەرگەی
ەک ک بووە لە
ﯾە
سا ی 1975
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە566 :

ی
وەر وەﯾسی
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617603
دانيشتووی :ھ روێ ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3467
7
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە567 :

ەدی
رەم ئەحمە
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614321
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ن
دانيشتووی :ققالو ی زەندان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1359
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە568 :

ی
رەم ئەميری
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317505
سەرپل زەھاوو
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3392
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
زەھاو
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە569 :

ەت
رەم عەدنان شەوکە
ئەکر
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532610
00502
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
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ژمارە570 :

وب ئيبراھييمی
ئەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813059
دانيشتووی :ز وە ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=105
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە571 :

وب حەﯾدەرری
ئەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117789
شتووی :گەنماان ،سنه
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3690
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە572 :

وب زەندی
ئەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117790
نه
ەوشکە ،سنه
شتووی :گەزانە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3691
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە573 :

ميرزا
وب فوئاد م
ئەﯾو
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532610
00505
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيررۆرکراو
جﯚری
خاانەقين
شارەەکان:
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
رەگەززی کەس :پيااوان
ژمارە574 :

سامی
بابا ش خ حيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418246
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4153
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە575 :

بابل ميناپور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813138
دانيشتووی :ددەلﯚ ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=143
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە576 :

کاک
ر پاشاﯾی  -نحﯚ شک
باپير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013249
ساکان ،ورم
دانيشتووی :س
ک .ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1346 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=267
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە577 :

ر رکابدار
باپير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313843
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دانيشتووی :ککوليچ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=839
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە578 :

ر رەسو ی
باپير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116386
شيوەبراﯾم
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2152
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە579 :

ەزا
م حەمە رە
بارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3301421286
67112
1988-03
ەرگە ،لە 3-24
سا ی  1964لە تەو ە لەدداﯾکبووە ،سا ی  1987بوووە بە پ شمە
س
ھيد بووە.
ەرەداخ لە ئەننفالی  2شەھ
ە شاخی م ررﯾاسی لە قە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ی کوردستان
باشووری
و ت:
اق
شيوعی ع ق
حزبی ش
پپارت:
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
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ژمارە580 :

دپور
بارزان ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7101159297
71838
خە کی  :گردەگ وێ
لەداﯾکبوووی  :گردەگ ووێ 1963
1981.00.00
شەھيدبوون0 :
کاتی ش
ن :گردەگ وێ
شو نی شەھيدبوون
ی خﯚش
شو نی گ کﯚ  :حاجی
ن  :تﯚپناران
ی شەھيدبوون
چﯚنيەتی
ی الوان
ﯾەکيەتی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کورد
و ت:
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ
جﯚری ککەس :قوربا نيی تﯚپباران
ژمارە581 :

ی
بارزان فيچيابی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614318
شتووی :مەھاباد
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1386
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە582 :

بارزان فەتحو

حو
نژاد  -باررزان فەتح

زادە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317152
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دانيشتووی :نناوچەی سەققز
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2982
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە583 :

ت
ش ئاکيوز  -شەﭬھات
بارش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92290
 ،1992شو ن و بەرواری گگيانلەدەستدان؛  - 1995زاگرۆس
شدارﯾکردن 2
کبووی  1974ئەلعەزﯾز ،بەش
لەداﯾک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
پارت:
ژمارە584 :

باسييت س واتتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217798
ت ئاوا
شتووی :س وات
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3695
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە585 :

باقر زەحمەتک ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017756
دانيشتووی :تتين ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3652
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە586 :

باقر منبەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217794
ە
دانيشتووی :ووەسی ،سنە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3696
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە587 :

باقر ھونەروەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217795
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3697
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە588 :

ی ئەميری
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317151
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2983
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە589 :

ی بەھادورران
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413054
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دانيشتووی :گگە ز ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=51
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە590 :

گاری
سەر پار زگ
چاالکی گيانبازی لەس
ی تات ی باران شاھيين  1999 / 4 / 5چ
باقی
ﯚل
بينگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307199
92982
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە591 :

کەرﯾمی
ی حاجی ک
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514297
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1377 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1382
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە592 :

شی
ی دەرو ش
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313842
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=840
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە593 :

ی زکيوە
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416819
شتووی :زکيوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2648
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە594 :

ەت
ی سەعادە
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413051
شتووی :شاوانن  ،شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.kh
hakelewe.ne
et/shehid/sh
how.asp?linkk=55
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە595 :

ی عوسماننی
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213617
دانيشتووی :بباﯾندەرێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=621
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە596 :

غەی
ی قە چوغ
باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817328
چوغە
شتووی :قە چ
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3192
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە597 :

باﯾەززﯾد ئاغاز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214878
دانيشتووی :گگردەڕەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1935
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە598 :

باﯾەززﯾد ئوميد محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716916
شتووی :چﯚپ ی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2757
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە599 :

ی
باﯾەززﯾد ئيالھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214172
شتووی :قە تااسيان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1194
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە600 :

ی
باﯾەززﯾد ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313839
دانيشتووی :ککﯚنەخان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=841
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە601 :

ی
باﯾەززﯾد بارﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113568
ەدە
حە ب  ،نەغە
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=554
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە602 :

دی
باﯾەززﯾد باﯾەزﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562212913
شنﯚ
چەپەراوێ ،ش
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=50
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە603 :

دی 2
باﯾەززﯾد باﯾەزﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304513998
خراپە
دانيشتووی :خ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=845
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە604 :

ن
باﯾەززﯾد بەرخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313848
ی کاوالن
شتووی :گردی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=846
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە605 :

ەشی
باﯾەززﯾد تەپەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213694
ەدە
دانيشتووی :ککەر زە ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=623
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە606 :

باﯾەززﯾد جيھان بەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313841
دانيشتووی :ککوليچ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=844
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە607 :

باﯾەززﯾد خزرئاززەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313840
سپيان
شتووی :گردکس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=843
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە608 :

باﯾەززﯾد خزری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562912923
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=44
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە609 :

باﯾەززﯾد خزری 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304513997
شتووی :دووچﯚﯚمان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=842
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە610 :

باﯾەززﯾد خەنداننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714339
دانيشتووی :ننواوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1191
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە611 :

باﯾەززﯾد رەحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214170
شتووی :ھەنداوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1192
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە612 :

باﯾەززﯾد رەمەزانی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813107
شنﯚ
چەپەراوێ ،ش
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=174
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە613 :

ی
باﯾەززﯾد قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518262
دانيشتووی :ککوليچ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4181
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە614 :

ی
باﯾەززﯾد الچينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514296

ﻻﭘەڕە

440

http://www.kurdipedia.org

الچين
دانيشتووی :ال
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1383
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە615 :

ەدی
باﯾەززﯾد محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213693
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=624
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە616 :

باﯾەززﯾد موسئاازادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213695
دانيشتووی :م ھماندار ،نە غەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=622
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە617 :

وفی
باﯾەززﯾد مەعرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813154
دانيشتووی :ئئا ياوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1385 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=111
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە618 :

باﯾەززﯾد نازری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813124
ن ،شنﯚ
حەسەن نوران
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=157
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە619 :

دی
باﯾەززﯾد نەبەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614319
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1385
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە620 :

ی
باﯾەززﯾد وەﯾسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514295
ەک
شتووی :دارەلە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1384
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە621 :

ی
باﯾەززﯾد کەالمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214171
شتووی :قە تااسيان
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1193
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە622 :

ەقان
م ئەحمەدی  -قﯚچە
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318223
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1387 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4130
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
: 623
ژمارە3

فەر
م جەالل ف
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7101204127
71959
ی
نااسراو بە  :برراﯾم مەنگوری
ەرتان
خە کی  :سە
خ
19
ە داﯾکبووی  :سەرتان 944
لە
1983.1
دبوون 12.22 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :مە ھاباد
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ:...
ش
چﯚنيەتيی شە
چ
ەھيدبوون  :ددەرگيری
مەرگە
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە624 :

م چابوک
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7101202047
71958
گياوا
خە کی  :زەنگ
خ
195
ە داﯾکبووی  :گو کتەپە 56
لە
1981.0
دبوون 06.16 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :گو کتەپە
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ  :خەتاﯾی
ش
چﯚنيەتيی شە
چ
ەھيدبوون  :ددەرگيری
مەرگه
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە625 :

م دەست ررەنج
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7101207317
71961
خە کی:...
خ
19
ە داﯾکبووی  :گاگەش 968
لە
1986.0
دبوون 02.23 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :ش مان
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ:...
ش
چﯚنيەتيی شە
چ
ەھيدبوون  :ددەرگيری
مەرگه
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە626 :

م سالک
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7101205417
71960
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خە کی :قەرەەگﯚل
خ
196
ە داﯾکبووی  :قەرەگﯚل 63
لە
1984.0
دبوون 07.03 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :شاارو ران
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ:...
ش
چﯚنيەتی شە
چ
ەھيدبوون  :دەەگيری
ن
ەکيەتی الوان
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
رۆژھە تی
و ت:
ی کوردستان
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە627 :

ی
ھان زە می
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112253136
64495
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
حسک
ک
ستان -
حزبی سﯚﯚسيال دﯾموککراتی کوردس
پپارت:
ژمارە628 :

ھان فەرمان
بورھ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532410
00496
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
خانە
شارەەکان:
ەقين
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە629 :

ەمان
دانی ئادﯾە
 1998 / 10 /21زﯾند
بولەند باﯾرام 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306499
92914
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دو
بﯚ ئازادکردنی عەبد

ن خﯚﯾی سوووتاند
ئﯚجەالن

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە630 :

ند( ،لەداﯾکبووی  1974ئامەد ــ لليجە،
،
سەرب
بولەند ﯾاﯾک ناسراو بە ))چەکدار س
رسيم.
دەستدان؛  1998د ر
؛
جە ،شو ن و بەروارری گيانلەد
ن  1992ليج
شدارﯾکردن
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207269
92283
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە631 :

ن عەبدول ەزاق
بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0261000146
62594
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە632 :

ەحمەد
ن کەرﯾم ئە
بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7130115467
71713
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
پارت:
ی شيوعی ع اق
حزبی
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ژمارە633 :

مانزادە
ن سولەﯾم
بيژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816614
بەند
شتووی :داشبە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2438
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە634 :

ی
ن عەزﯾزی
بيژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217462
ەرچاوە :ما پەڕڕی
ن 1362 :سە
مەرگە سا ی شەھيدبوون
شان بەرپرسااﯾەتی :پ شم
شتووی :کرماش
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=3320
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
کررماشان
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە635 :

ی
ن لەشکری
بيژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217818
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3702
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە636 :

ک  -دەليال چيا
ﭭان ئاﯾتەک
ب رﯾﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6051705236
65052
کبووی  1991ئامەد
لەداﯾک
لە 5ی کانوونی ﯾە
نەبەرد کدا لەگەڵ
د
ليک لە
سەر بە چەولي
 2لە ناوچەی ﯾاﯾالدەرەی س
ەکەمی 2011
شەھيد بوو.
داگيرککەری تورک ش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
باککووری کوردس
و ت:
ستان
ن- PKK
ی کوردستان
پاررتی کر کارانی
پارت:
ژمارە637 :

عومەر
ب ستتون مەال ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0212154655
53455
نی ﯾەک تی ،بە پيالن کی ببەعس دەرمانخوارد کرا و کﯚچی
ەک ک بوو لە سەرکردەکانی
ﯾە
دواﯾی کرد.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
ژمارە638 :

ب گەرد جەنگدووست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71801
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە639 :

ی
وز ئەمينی
ب ھرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317149
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2985
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە640 :

ی2
وز ئەمينی
ب ھرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616881
دەرە
شتووی :دﯾواند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2723
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە641 :

ەد سابير
بەختتيار ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260946256
62582
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە642 :

ەدی
بەختتيار ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917355
دانيشتووی :ددەگاگا ،مەرﯾووان
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3213
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە643 :

ەدی 2
بەختتيار ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217439
شتووی :پالنگان ،کامياران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3318
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە644 :

حپور
بەختتيار سا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916332
دانيشتووی :ببانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1377 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2112
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بانە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە645 :

ی
بەختتيار مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217796
سنه
دانيشتووی :تتەنگيسەر ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3699
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە646 :

ی
بەختتيار نادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217440
ياران
دانيشتووی :ققەالالن ،کاميا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3319
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە647 :

يری
بەختتيار نەسير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217797
سنه
دانيشتووی :تتەنگيسەر ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3698
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە648 :

وەﯾی
بەختتيار ھور و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0280909056
62616
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بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
2011-10-25
شەھيدانی قە دزێ( بﯚ ککوردﯾپ دﯾا لە 5
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە649 :

وو )
شەھيد بو
ک  1998 / 11 / 1ئئە مانيا )للە 4 / 1 / 1999دا ش
بەرززان ئﯚزتورک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306569
92928
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە650 :

ی
شار مامەدی
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818046
شتووی :باوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3975
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە651 :

ی
شير بەدری
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013250
شتووی :حەبەش
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=266
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە652 :

شير سوبحاانی
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917345
شتووی :گواز ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3212
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە653 :

ی
گين زەبيعی
بەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213692
خە يفەليان ،نەغەدە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=625
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە654 :

بەھائەدﯾن جەوانمەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217820
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3700
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە655 :

بەھائەدﯾن شکوھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317150
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2984
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە656 :

بەھائەدﯾن محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716917
دانيشتووی :سەفاخانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
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ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
w.asp?link=2758
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە657 :

بەھاادﯾن روحاانی زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013235
دانيشتووی :ئئەورسی ،ورمم
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=283
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە658 :

ەر
رام ئازادفە
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113491
دانيشتووی :تتاران
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=430
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە659 :

بەھرام باقری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716918
دانيشتووی :شاھيند ژ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2759
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە660 :

بەھرام باوەﯾسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221617604
دانيشتووی :شﯚشم  ،پاوە
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3469
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە661 :

بەھرام باوەﯾسی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217800
دانيشتووی :ناوچەی پاوە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3682
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە662 :

مەن ئەمييری
بەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614309
شتووی :ئا ب غ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1388
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە663 :

وەت
مەن بامرو
بەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562312917
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=46
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە664 :

بەھمەن پاکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214816617
دانيشتووی :حاجی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2437
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە665 :

بەھمەن خوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417513
دانيشتووی :بازگر
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3394
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە666 :

بەھمەن رەشيدی  -مەز وم د گەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060517052365049
لەداﯾکبووی  1980ماکﯚ ،لە 5ی کانوونی ﯾەکەمی  2011لە ناوچەی ﯾاﯾالدەرەی سەر بە چەوليک لە
نەبەرد کدا لەگەڵ داگيرکەری تورک شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
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رۆۆژھە تی کورردستان
ن- PKK
ی کوردستان
پاررتی کر کارانی

و ت:
پارت:
ژمارە667 :

م بيگی
مەن سام
بەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816613
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2436
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە668 :

مەن سەلليمی
بەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617606
دانيشتووی :بباﯾنگان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3470
0
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە669 :

ی
مەن قازی
بەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614308

ﻻﭘەڕە

461

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1387
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە670 :

بەھ

شەلﯚکە
عەبدولل ەحمان ش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301122276
62658
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
This image cannot currently be display ed.

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە671 :

ر عەلی
بەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031555212320
1994-09
مانيدا لە 9-01
پار زگای سل م
کی بەردەم ر
خﯚپيشاندان ی
نوووسەر و ھﯚززانەوان ،لە خ
ەاللی
ەوە تيرۆرکرا ،ئەوەی کە ن وبراوی تيرۆر کرد ناوی جە
ەالﯾەن ھ زەککانی ﯾەک تييە
لە
ی ناوخﯚدا کوژژرا.
عەلی بزن بووو و لە جەنگی
ع
1989
ەوەی
ەلی لەبەر ئە
دووبرای ئەبوبەکر عە
ی
سالی  1963لەداﯾک بووە ،،لە سالی 9
س
ھەر لەسەر ﯾﯾەک تی
دارە دەدر ن ھ
غر ب لەسيد
سەر بە ی ن ک دەبن لە ززﯾندانی ئەبوغ
س
راپەرﯾن دووجار
ن
نەوە پ ش
ە
ەی بﯚ باشورری ع راق دووور دەخر
مانی خ زانەکە
ھەموو ئەنداما
ھ
بوو.
چاالکی ﯾەکييتی ب کاران بو
سووراو کی چ
دەگير ت ھەلس
لە پرچەکانت ررەشترن..
سا ی  1993کﯚشيعرﯾکی  34الپەرﯾی بەناوی .ئەو شەوانەی ە
س
ەنيا ﯾەک ژماررەی ل
ی گﯚﭬاری خاک وخﯚل بوو پ م واب ت تە
الو دەکاتەوە سەرنوسەری
بال
 19لە
لە994-08-16
دەرچوو لەبەر چەند ھﯚکار ک نەﯾتوانی دﯾژە بە گﯚﭬاررەکە بدات .ە
کەس کی دەرەوەەی
انی دەب ت س
وشەش رۆژ زﯾند ی
ش
سل مانی دەگييرت ت
ئااساﯾشی س
شکەنجەی ددەدات .لە
شيوەﯾەکی زۆۆر درندانە ئەش
ی د ت و بەش
ﯾش بەتاﯾبەتی
دەزگای ئاساﯾش
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شتی و
کە دەکەو تە نييوان باخی گش
ی  1994دا للە شەقامی ب سارانی ە
ەکی ئەﯾلوولی
ﯾە
شی
بەسەر مەرگيدا تينااپەر ت داﯾکيش
ر
سا يک
بەرانەوە ،تيرۆۆر دەکر ت س
ﯾاانەی فەرمانبە
دەکات.
ت
ەوە و کﯚچی دواﯾی
سو ی دەبيتە
س
سەبارەت
دﯾا لەالﯾەن )ببەرھەم مانو بەرزنجی( س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:07:53 2011-4-14
عەلی( لە4 :
ە )ئەبوبەکر ع
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :نووسەر
ج
ن
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە672 :

ی  -خا ە ببەکر
ر کە ەکنی
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241503178
87092
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە673 :

ی فارس
ری حاجی
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1281411377
75394
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە674 :

ی
ن منبەری
بەﯾان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217819
شتووی :نييەر ،،سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3701
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە675 :

پرﯾا ننيگەھدار  -سورەﯾا نيگەھدارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217811
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3709
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە676 :

شﯚ مەنتک
پوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3012212338
82407
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سعيد قرەنی
پوووشﯚ زبير س
شتەپە /ھەول ر/دايک
ە  1965/7/1لە گوندی دوووشيوانی مننتک سەر بەنناحييەی قوش
لە
بوووە
سيالست
ی کردووەە بە ريکخستنی حزبی سوس
 19بەيوە ندی
ە سالی 978
لە
حزبی
ی
ەک ک لەئازاتررﯾن پ شمەرگگەکانی
79عملياتی ئئە نجامداوە للە ھە ولير ،ﯾە
9
ھيدان سەرباز منتک و مزەففەر حامد
ت بوو لەدەشتتی ھەول ر ،للەگەل شەھ
سﯚسياليست
س
ئەنجامدانی چاالکی لەنااو شاری
ی
بﯚ
ن ئەو پ شمەرگانە بوون ﯚ
منتک خاليد ممنتک دﯾارترﯾن
م
ھەول ر
ھ
ە بردی ئە نجاامداوە
3عملياتی لە
 1982دوو ئە منی لە وە ککاشە کرتووە و برديتيە ناو بيشمە رکە
ە نە ورۆزی 2
لە
قەرەو ديبەکە
و
لە جادەی نيوان مەال
ھە ر لە ھە ممان سال دوو خە بيری کوبی کرتووە ە
ھ
ەرکەی کردوووە
و تە سليمی ھيزی بشمە
مەرکە
ە  1980/1/1بووەتە بيشم
لە
ت
ەکی بەناوی مگلب
1خﯚی و برايە
ە 1985/6/23
لە
دەست بەسەر کراان
ەنجەدان شە ھيد کرا
 19بەئەشکە
ە شەوی 985 / 6 /24-23
لە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ﯾوسف مەنتک( سەبارەەت بە )ژﯾان و کارنامەی پووشﯚ
س
2012-03-0
مەنتک( بﯚ کورردﯾپ دﯾا لە 01
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ھەول ر
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە677 :

پيرباوە راوەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318195
دانيشتووی :ددوان
ەرپرساﯾەتی:
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4094
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە678 :

دی
ت ئەحمەد
پيرۆت
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617605
شم  ،پاوە
شتووی :شﯚش
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3474
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە679 :

ت حەسەن زادە
پيرۆت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116388
سورەبان
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2153
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە680 :

ت خزری
پيرۆت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313845
چەکﯚ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=848
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

ﻻﭘەڕە

466

http://www.kurdipedia.org

نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە681 :

پيرۆت رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325614314
دانيشتووی :گاگەش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1392
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە682 :

پيرۆت عەبدو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281313844
دانيشتووی :ناوچەی پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=847
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە683 :

پيرۆت غەﯾوری نيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871749
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ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە684 :

ەدپور
ت محەمە
پيرۆت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016697
دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2154
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :سەربازی
ج
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە685 :

عوسمان
پيرۆزز رەحيم ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260943356
62580
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە686 :

ﯚفيق
پيرۆزز زاھير تﯚ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260941596
62579
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە687 :

پ ش ەو زاھير رەشيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260944466
62581
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە688 :

ەد خدر
پەرژژﯾن ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260959166
62593
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە689 :

ھيرشناس
وﯾز جەواھ
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116387
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دانيشتووی :ققەلەڕەشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2155
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە690 :

وﯾز حەقپەرست
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716571
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن9135 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2381
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە691 :

وﯾز روحی
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217793
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3694
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە692 :

پەروﯾز رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217806
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3704
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە693 :

پەروﯾز مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217805
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3703
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە694 :

پەروﯾز کرباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325614317
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1390
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە695 :

پەری جەنگدووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071798
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە696 :

پەﯾمان مەحمودﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325614316
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1391
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە697 :

تاتار ئاوازە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013234
دانيشتووی :ئاوک ،ورم
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=284
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە698 :

تاجەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223618298
دانيشتووی:
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4082
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە699 :

تاقيبە گولتەکين  1998 / 12/12زﯾندانی سيواس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071392970
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە700 :

تالب ئەرزاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817654
دانيشتووی :جﯚ ندی ،پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3528
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە701 :

تالب شەرﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816287
دانيشتووی :گﯚماو
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2040
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە702 :

تاھير ئەربەک  -حەميد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622072792299
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کبووی  1973س رت دھ
لەداﯾک
 1994جودی

ستدان؛
شو ن و بەروارری گيانلەدەس
ستەمبﯚڵ ،ش
 ،بەشدارﯾکرددن  1992ئەس

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااکووری کوردس
و ت:
ستان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە703 :

ی
ر ئەسەدی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113585
ش
دانيشتووی :ددزەی سياوەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=534
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە704 :

فيان
ر ئەشرەف
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413024
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=83
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە705 :

ر ئەمينی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116711
شتووی :کەر ززە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2515
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە706 :

ر بوداغی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116714
خاکەل وە
 136سەرچاووە :ما پەڕی خ
ەھيدبوون67 :
ە سا ی شە
ی :پ شمەرگە
شتووی :قاراوا بەرپرساﯾەتی
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2519
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە707 :

ر بﯚکانی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116709
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2513
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە708 :

ی
ر پەروﯾزی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217451
شتووی :ئەلک ،کامياران
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3337
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە709 :

ر تاشە
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613956
دانيشتووی :گگەسگەسک
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=977
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە710 :

ر جﯚ کار
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314555
دانيشتووی :ک چاوا
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1640
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە711 :

ی
ر حاميدی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116712
دانيشتووی :مميراوا
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2516
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە712 :

ر حوس ن نژاد
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813062
نﯚ
سەرگيز ،شنﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1378 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=102
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە713 :

تاھير حوس نزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018091
دانيشتووی :دگاسياو ،پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3530
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە714 :

تاھير حەقيقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813344
دانيشتووی :گ سيان ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=375
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە715 :

ر خزری
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116715
دانيشتووی :گگردی قەبران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2517
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە716 :

ر خزرﯾان
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613955
دانيشتووی :ش لم جاڕان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=976
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە717 :

ی
ر سا حی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617239

ﻻﭘەڕە

480

http://www.kurdipedia.org

سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3071
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە718 :

مانزادە
ر سولەﯾم
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717651
شتووی :نورﯾاووا ،پاوە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3529
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە719 :

ی
ر عەزﯾزی
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013254
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ەدە
دانيشتووی :ئئا ياوێ ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=262
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە720 :

والی بەگ
ر عەلی و
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192139383
32846
ەلی
شاری سل مانی لەداﯾکبوووە ،کوڕی )عە
نااسراو بەمالزم تاﯾەر ،سا ی  1938لەش
ەناوبانگ بووە و ئەفسەری پﯚليس
قامچی رەش( ،بە
ی
ەگ(ە کە بە ))عەلی
والی ميران بە
بوووە
ست
خاوەن ھە و س
شﯚڕشگ و خ
ەﯾە ھەميشە ش
خدر بەگ-ن ،ئئەو بنەما ە
ەبنەما ەی خ
لە
بووون.
ەشی
قﯚناغی سەرەتاﯾی و ناوەندی و ئامادەﯾی /بە
ی
م تاﯾەری فەرمماندە
شەھيد مالزم
ش
سەر
سا ی  1956للەشاری سل مانی تەواوککردووە ،سا ی  1957لەس
زانستيی لەس
ئەو کﯚل ژەی
سەربازی بەغداو سا ی  1960و
ی
ی چﯚتە کﯚل ژژی
خواستی خﯚی
خ
لەسوپای عيراقدا ،چﯚتە خولی
ی
الزم
 19بووە بەمال
ەمموزی 960
ەواوکردووە ،ررۆژی 14ی تە
تە
ەوە بﯚ سەرباززگەی رواندز.
خولەکەش گو زراوەتە
ش
تﯚﯚپخانە و لەدووای تەواوکرد نی
سەرھە دانی شﯚڕش
ە
سا ی  1961لەگەڵ سەرەەتای
س
شی ئەﯾلول ﯾﯾەک ک بووە للەﯾەکەم
ﯾان و کراوەتە سەر
گاﯾەتييەوە لەنناوچەی ئاکﯚﯾا
نەی چﯚتە رﯾززی پ شمەرگا
ەو ئەفسەرانە
ئە
ەوە
ق .دوای سا ک لەبەرئازااﯾەتی و چاالککی لەالﯾەن مەال مستەفاای بارزانی ﯾە
لق
کراوەتە
ە
سپ دراوە ،دواترﯾش
ی ناوچەی ئاککﯚﯾانی پ س
پللەی فەرماندەی بەتاليﯚنی
فەرماندەی ھ زی سەفين .
فە
شەڕەکانی نااوچەی ئاکﯚﯾاان و رواندز و شاخی
داری ھەموو ش
م تاﯾەر بەشد
شەھيد مالزم
ش
ەندر نی کردوووە ،لەھەموووشياندا وەک
سەفين و شاخی ھە گوردد و چيای ھە
س
ی نواندووە..
شارەزاﯾی و ئاازاﯾە تی زۆری
ش
سا ی  1965گوازراوەتەوە بﯚ سنووری ققەرەداخ و گە
س
ەرميان و کراوە بەفەرماندەەی ھ زی
گاو و سەر جاادەی
ميان و سەنگ
ەڕەکانی گەرم
ی ھەموو شە
قەرەداغ ،لەو ش بەشداری
قە
سل مانی کرددووە.
چەمچەماڵ -ککەرکوک و دەربەندﯾخان -س
چ
بەرپرسی پەﯾوەندﯾيەککانی
ی
سا ی  1967گو زراوەتەوە بﯚ سەرکرداﯾﯾەتی و کراوە بە
س
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دەرەوەی شﯚڕش ،سا ی  1969جار کی تر گەڕاوەتەوە بﯚ ھ زی قەرەداغ.
دوای ر کەوتننامەی 11ی ئازاری  1970کراوە بە فەرماندەی فەوجی حەوتی
پاسەوانی سنوور لەنا پار ز و ناوچەی پ نجو ن بەپلەی رائيد.
سا ی  1974کە رژ م لەڕ کەوتننامەکە پاشگەز بﯚوە و شﯚڕش دەستی پ کردووە.
پ شمەرگەکانی فەوجی حەوت داواﯾان لەشەھيد تاﯾەر کرد بەج يان نەھ ت
لەسنووری ھ زی خەباتدا بم ن تەوە ،ئەوﯾش لەبەر ئەوان و لەخﯚشەوﯾستيی بﯚ
فەرماندەی ھ زی خەبات کەشەھيد فەتاح ئاغا بوو ،ب ﯾارﯾداوە وەک ج گری
فەرماندەی ھ زەکە بم ن تەوە.
لەنسکﯚی سا ی  1975گەڕاوتەوە بﯚ سل مانی و دوورخراوەتەوە بﯚ خوارووی عيراق و
لەشارەوانی عەممارە کراوە بەفەرمانبەر ،ھەر ئەوکاتەش پەﯾوەندی بە شەھيد
)سا ح ﯾوسفی( ﯾەوە کردووە و لەرﯾزەکانی بزوتنەوەی سﯚسياليستيدا کەئەوسا
با ک بوو لە ی.ن.ک ،خەباتی کردووە.
لەبەھاری سا ی  1976روﯾکردەوە شاخ و دووبارە لەشﯚڕشی نو دا بەرابەراﯾەتی
ی.ن.ک ،بووە وە بەپ شمەرگە.
سا ی سا ی  1979بووە بەئەندامی مەکتەبی سياسی و ل پرسراوی مەکتەبی
سەربازی حزبی سﯚسياليستی کوردستان.
ڕۆژی  1982/12/25لەگەڵ  11ھەﭬا ی دﯾکەﯾدا کەدوانيان ئامﯚزای خﯚی بوون،
لەچيای قەندﯾل شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :سەربازی
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە721 :

تاھير غەفوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816288
دانيشتووی :ميراوا
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2041
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە722 :

تاھير قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314554
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1641
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە723 :

تاھير مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816289
دانيشتووی :ناوچەی بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2042
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە724 :

تاھير مەحمودی 2
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116716
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2514
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە725 :

ھری
ر مەنوچ ھ
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018090
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3531
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە726 :

ر نورە
تاھير

ھی
ھ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818028
شتووی :گەنماان ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3956
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە727 :

تاھير نەبی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020105413160
دانيشتووی :خانلەر ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=156
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە728 :

تاھير نەسيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816965
دانيشتووی :قﯚجە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2827
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە729 :
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تاھير کەﯾخوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817661
دانيشتووی :شﯚشم  ،پاوه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3532
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە730 :

تاﯾالن ئﯚزگور قەھرەمان 1998 / 12/21
ئە مانيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071592973
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە731 :

تﯚفيق ئەسەدنژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217810
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3708
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە732 :

ق جەدﯾدپپور
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317130
دانيشتووی :ئئيرانشا ،سەققز
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2987
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە733 :

ق زارعی
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116393
ن
شتووی :ب وران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2156
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە734 :

ی
ق سا حی
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016353
شتووی :ئەنجيينە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2037
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە735 :

ی
ق سووری
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616564
دانيشتووی :ممارەغان
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2373
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە736 :

ق سو تاننی
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716922
شتووی :قزقاپان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2763
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە737 :

ﯾاری
ق سەبزﯾا
تﯚفيق
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716921
شتووی :گەو تتوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2762
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە738 :

ی
ق شادابی
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013306
شنﯚ
دانيشتووی :ئئيسالملوو ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=207
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە739 :

مانی
ق عوسم
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717617
دانيشتووی :ننەوسود
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3472
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە740 :

تﯚفيق فەرامەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716919
دانيشتووی :قشالق ،ھەوشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2760
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە741 :

تﯚفيق فەرھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217809
دانيشتووی :چيلەی سنە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3707
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە742 :

تﯚفيق محەمەدزادە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317148
شەرﯾف ئاوا
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2988
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە743 :

ی
ق منبەری
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217808
شتووی :نييەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3706
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە744 :

ی
ق کامکاری
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617611
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3473
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە745 :

مەدی
ق ﯾارئەحم
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716920
شتووی :قﯚجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2761
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە746 :

مپوور
قی کەرﯾم
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7071308108
89670
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کورد
و ت:
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ژمارە747 :

مەند
سين پورم
تەحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717618
دانيشتووی :ننﯚسمە ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3471
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە748 :

ەن زادە
ەر حەسە
تەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113583
دانيشتووی :تتەرزلو ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=536
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە749 :

تەھاا حەق تە ەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314552
دانيشتووی :ممەھاباد
ک.ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :موشاوری ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1643
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە750 :

می
تەھاا رۆستەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917366
ن
ھوﯾە ،مەرﯾوان
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3248
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە751 :

ت
تەھاا زبردەست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314553
ھاباد
دانيشتووی :نناوچەی مەھا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1642
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە752 :

تەھاا سوليماننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416801
ەنووس
شتووی :عەربە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2625
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە753 :

مەدی
تەھاا شامحەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314569
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1644
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە754 :

ی
تەھاا عەباسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917365
شتووی :دگاگا
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3247
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە755 :

تەھا فەرەجپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617238
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.سەقز
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3072
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە756 :

تەھا محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516849
دانيشتووی :قە رﯾانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2676
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە757 :

تەھا کرمانج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213691
دانيشتووی :نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە

ﻻﭘەڕە

497

http://www.kurdipedia.org

http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=626
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە758 :

تەورر ز رەحماننی  -چنورر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217807
دانيشتووی :م راو ،سنە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3705
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە759 :

ب حەﯾاتی
تەﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217456
شتووی :کاميارران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3338
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە760 :

ەمی
مور رۆستە
تەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017748
دانيشتووی :ققە ی جوانرۆۆ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3644
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە761 :

جادرر مەندان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013232
شتووی :ن رگ ،،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=286
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە762 :

سم ئيبراھييمی
جاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013233
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دانيشتووی :ببەند ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=285
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە763 :

سم رەمەزاانی
جاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813108
دانيشتووی :ننەناس ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=173
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە764 :

د سابير
ن ئەحمەد
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260957096
62591
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
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ژمارە765 :

شيد
ن عەبدول ەزاق رەش
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260958146
62592
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
: 766
ژمارە6

رائيل ئيبرااھيمی
جوبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917352
ن
سين مەرﯾوان
شتووی :ھەرس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3217
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە767 :

ەری
رائيل منبە
جوبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217815
شتووی :نييەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3715
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە768 :

رائيل مەولودی
جوبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217827
ھوﯾە ،سنه
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3716
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە769 :

ی
جووتيار دوبزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7202232138
89528
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە770 :

 1998 / 12/ 10قوببروس
جيھااد ش خﯚ 0
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307139
92969
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ژمارە771 :

جيھاانبەخش ئئەﯾوبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516856
شتووی :بيجار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2653
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە772 :

جيھاانبەخش نناسری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417512
دانيشتووی :گگﯚران
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3395
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە773 :

سعەدی
جيھاانشاە ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217816
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3712
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە774 :

ەدﯾنی
جيھاانگير تاجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013228
شتووی :کوک  ،ورم
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=290
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە775 :

گيزی
جيھاانگير چەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617614
شتووی :پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3481
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە776 :

جيھاانگير سەلليمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417511
شيواشی
شتووی :قورش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3396
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە777 :

سفی
جيھاانگير ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617613
دانيشتووی :ئئەشکی تاوەگگوز ،پاوه
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3480
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە778 :
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دی
جەباار ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217814
سنه
دانيشتووی :ککﯚلەھەرد ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3714
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە779 :

مرادی
جەباار سەﯾد م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55585
بەدﯾل گيرا و
ل
 1988 ،13لەککاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە
سنە  -سا ی 366
ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە :کورد
رۆژھە تی کوردستاان
و ت:
شارەەکان :سنە
پارت:
کﯚمە ەی ز.
ژمارە780 :

جەباار عوب د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313846
شور
دانيشتووی :ککەرکوک ،باش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=849
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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ی کوردستان
باشووری
و ت:
کەرکوک
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە781 :

ی
جەباار ميرکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217813
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3713
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە782 :

جەباار م ھرەبانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617609
دانيشتووی :ززەردوو ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3475
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە783 :

ەزا حەمە سا ح
جەزا حەمە رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1129194635
52745
ندکار کی زﯾرەەک بووە،
بەرخو ندن و خو ند
و
 1971لەداﯾکبوووە،پاشان دەەخر نە
ەرۆژی 1/5/3
لە
ن و واز لەخو ندن دەھ ن ت و تا پﯚلی ﯾﯾەکەمی ناوەندی
ەالم لەبەرگرانی باری ژﯾان
بە
دەخو ن ت.
ھﯚشيار ھەس
شەھيد وەک کەس کی ھ
ش
ست بەل پرسرااو تی زﯾاتر دەەکات و سەرقا ی
ککاروکاسبـی و ھاوکاری دا ﯾک و باوکی دەب ت ،لەراپپەڕﯾنی 1991دا بەشداری کردووەو
ی
کات ک لەئ
ک(دا خﯚی دەەبين تەوە ،ت
ی ئازا لەرﯾزەککانی )ی.ن.ک
وەک گەنج کی
وارەی رۆژی
ھيد کرا ،ھەووا ی
ەﭬا ەکەی بەددەستی تيرۆررﯾستان شەھ
 2002/4/2لەگگەڵ چوار ھە
شی گيان لەددەستدەدات.
ت سەبيحەخاانی داﯾکی و کتوپ داﯾکيش
مەرگی دەگات
م
سەنتەر
سەرچاوە :ما پەڕی پوک س
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە784 :

جەزا عەلی کااتب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005161645
59798
شەھيد
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
و ت:
ستان
باشوووری کوردس

ژمارە785 :

عفەر ئاغازز
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714336
دانيشتووی :گگردەڕەش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1397
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە786 :

مەدپور
عفەر ئەحم
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816616
شارﯾکەند
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2440
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە787 :

مەدی
عفەر ئەحم
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518258
دانيشتووی :پپيراشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4173
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە788 :

عفەر ئەميننی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617612
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شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3478
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە789 :

عفەر باﯾەززﯾدی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113558
خانلەر ،شنﯚ
دانيشتووی :خ
شتر سەرلک بووە)
ەرپرساﯾەتی :ئەندام )پ ش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=565
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە790 :

عفەر باﯾەززﯾدی 2
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814966
دانيشتووی :گ ﯚ ن
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1401
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە791 :

سی
عفەر بواس
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74171
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە792 :

عفەر بﯚکاننی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416807
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2633
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە793 :

عفەر پاسببار
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313847
ەرچاوە :ما پەڕڕی
ن 1369 :سە
ی پەل سا ی شەھيدبوون
شتووی :جە دﯾان بەرپرساﯾﯾەتی :ج گری
دانيش
http://www.
h
خاکەلل وە.khakelewe..net/shehid//show.asp?llink=850
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە794 :

جی
عفەر تورنج
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314911
جﯚ
شتووی :خ ەج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1405
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە795 :

عفەرپور
عفەر جەع
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816618
جامەرد
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2441
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە796 :

عفەر جەلييل پور
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213690
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غەدە
چﯚمە ن ،نەغ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=627
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە797 :

عفەر چەورری
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714352
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1403
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە798 :

س نی
عفەر حوس
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816627
شتووی :قولەرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2445
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە799 :

ی
عفەر خزری
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614311
دانيشتووی :ککوران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1393
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە800 :

عفەر درودی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317498
ن
ساﯾە ،کامياران
شتووی :چروس
دانيش
1
دامسا ی ما واﯾی1363 :
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3384
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە801 :

عفەر رەنگيينی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614333
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دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1399
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە802 :

جەعفەر زرگەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325614312
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1395
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە803 :

جەعفەر شاسواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013212
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دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=205
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە804 :

ی
عفەر شيلی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614313
دانيشتووی :ققە جوغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1394
4
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە805 :

ەربيل
عفەر عومە
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614332
سەرچنار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1398
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە806 :

عفەر عەزﯾﯾزی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614335
دانيشتووی :ککاو ن
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1402
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە807 :

عفەر عەزﯾﯾزی 2
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118427
شتووی :پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3476
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە808 :

حی
عفەر فەتاح
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717616
شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3477
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە809 :

ەرزی
عفەر گودە
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714345
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1404
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە810 :

شوارە
عفەر گوش
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614315
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1396
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە811 :

وری
عفەر مجاو
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816628
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2444
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە812 :

عفەر منبەری
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217826
دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3717
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە813 :

سەوی فەرر
عفەر موس
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618287
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4212
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە814 :

عفەر مەحببوبی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016671
شتووی :گام ش گﯚلی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2443
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە815 :

مودپور
عفەر مەحم
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816626
شتووی :پاشب غ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1381 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2446
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە816 :

سلمان
عفەر نومس
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816619
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2442
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە817 :

شی
عفەر کارەش
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714351
جﯚ
شتووی :خ ەج
دانيش
م ،ﯾەکيەتی الوان
ساﯾەتی :پ.م
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1406
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
ی کەس :چااالکی الوان
جﯚری
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە818 :

عفەر کاکاﯾﯾی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117757
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س
شتووی :تاوەگﯚﯚزە ،سەالس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3653
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە819 :

ەﯾی
عفەر کاکە
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417540
ەالس
دانيشتووی :تتاوەگﯚزه ،سە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3425
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە820 :

خوداﯾی
عفەر کەدخ
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416799
جامەرد
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2622
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە821 :

ﯾم پور
عفەر کەرﯾم
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313849
دانيشتووی :ددربکە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=851
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە822 :

مان
فەر شيشم
جەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050497
74192
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
و ت:
رۆۆژھە تی کووردستان
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە823 :

الل بيدوخ
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213688
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دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=629
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە824 :

می
الل بەھرام
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716923
خچی
شتووی :بيچاخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2765
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە825 :

ە
الل پيرزادە
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217824
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
 1سەرچاوە :ما پەڕی خاککەل وە
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3719
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە826 :

جەالل حوس ن پەناھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217825
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3718
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە827 :

جەالل حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917354
دانيشتووی :کانی سانانی مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3214
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە828 :

ی
الل درﯾازی
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213686
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=632
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە829 :

الل دودکانللوو
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213689
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=628
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە830 :

ەمی
الل رۆستە
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814364
خوڕە
شتووی :خوڕخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1412
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە831 :

دی
الل رەشيد
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114827
شتووی :بانە
دانيش
ک)
دامی ک.ش.بانە )سەرلک
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1966
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە832 :

الل زەندی
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213687
ەدە
دانيشتووی :بباﯾزاوێ ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=631
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە833 :

مە حس ن
جەالل حەم
ووری  -جە
الل شارەزو
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0304070958
81529
ناری شارەزووور لەداﯾک بوووە .لە
)شەمە(ی سەر بە بنا
ی
دی
 19دا لە گوند
ە سا ی 961
لە
پاشان لە نازی داﯾکيشی ب بەش
ن
چی دواﯾی دەکات و
دا باوکی کﯚچ
ەمەنی منا يد
تە
ەی
ەخ و دەکر ت .لە  1979دا بووەتە ئەندامی )کﯚمە ە
دەب ت و لە ما ی مامی بە
ندنی ئامادەﯾی للە  1981دا بوووەتە
پاش تەواو کردنی خو ی
رەەنجدەرانی ککوردستان( .پا
شمەرگەﯾی )رابەری سياسی(
پ شمەرگە لە تيپی )37ی شارباژ ر(دا .دوا پلەی پ ش
کيان دەب ت
ھاوسەری پ کدەھ ن ت و کوڕ ن
ی
بوووە .لەگەڵ ککوردە خەج کوردە دا ژﯾانی
ەخشی کورددستان و لە گگوندی
نااوی دەن ن )پپاﭬ ( .لە  1987-04- 24دا بووەتە گيانبە
پاش راپەڕﯾن تەررمەکەی براوەەتەوە بﯚ سل مانی.
)شانەخس ( بەخاک سپپ ردراوە و ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە834 :

ھی
الل شکوھ
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016354
ێ
شتووی :شوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2035
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە835 :

فەتی
الل شەراف
جەال
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714363
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1413
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە836 :

سی
الل عەباس
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8101346316
60640
سا ی-1344-ی ھەتاوﯾی )-1965ی زاﯾﯾينيی( لە گووندی ”بەلوە“ی ناوچەی باانە لە
س
ەﯾەکی ھەژار و
ی
م نيشتمانە و لەناو کﯚڕی بنەما
داو نی پاکی داﯾک کی ئەم
ساوا بوو کە دااﯾکی کﯚچی دواﯾی
ی کوردستان لەداﯾکبوو .ھ شتا ھەر س
زەەحمەتک شی
بەزەﯾی داﯾکانە ب ببەش بوو.
ی
ەالل لە ناز و سﯚز و
ککرد و کاک جە
باوک و بنەما ەکە
ەتييدانی ک
ەو حا ەش و لەگەڵ ﯾارمە
بە
ەی لە کاروباری کشتوکا ييی و
دا ،ھەر لە
شەش سا ييد
ەﯾداکردنی بژژﯾوی رۆژانە ،کاک جەالل للە تەمەنی ش
پە
جەمی سەرەەتاﯾی دەرس
گگوندەکەی خﯚﯚﯾان دەچ تە ببەر خو ندن و تا پﯚلی پ نج
کاک جەالل
کی باش بﯚ ک
مە دەرفەت ی
ن دەچ تە شااری بانە .ئەم
ش ئەوە ما يان
دەخو ن  .پاش
ەکەمی دوانااوەندﯾی
ندنەکەی بدا .ھەر بﯚﯚﯾە تا پﯚلی ﯾە
ی
ە خو
پ کد ن تا بتووان در ژە بە
ک خو ندکار ککی سەرکەووتوو دەخو ن .
)نەزەرﯾی( وەک
جەالليش
رژﯾمی شا ،کاک ج
ی
ستان و ئ ران للە دژی
ە کی کوردس
جەماوەری خە
ە راپەڕﯾنی ج
لە
ستان چاالکاننە لەو راپەڕﯾننەدا
شگ ی کوردس
ست و شﯚڕش
الوانی بەھەس
وەک زۆربەی ال
گەورەی بينی.
ی
شياو و
ەشدارﯾی کررد و رۆ ی شي
بە
سالميی
بات،ی نەتەواﯾەتيی و ئيس
کخراوی خەبا
ەگەڵ دامەزراندنی ر کخر اوەکەمان ،ر ک
لە
وەک
-1359دا ک
ەبباسيی لە رۆژی-29-ی خەرمانانی9-
ککوردستان ،کااک جەالل عە
ی ،ھاتە ناو رﯾززەکانی
کورداﯾەتيی و باوەڕی ئيسالمەتيی
ی
رۆۆ ەﯾەکی دڵ پ لە ھەستتی
چەکی پيرۆزی بەرگگرﯾی
ی
شيی و
خەبات(ەوە و بەرگی پيرۆززی پ شمەرگگاﯾەتيی پﯚشي
)خ
ژی دوژمنانی مااف و داوا رەوواکانی
سەنگەر کی ددﯾکەی خﯚراگگرﯾی لە د ی
ککردەشان و س
ی ئاوەدان کرددەوە.
ەتەوەکەمانی
نە
خەس ەتی
س
نموونەی خاوەن
ی
الو کی ژﯾر و پ شمەرگەﯾەکی
عەبباسيی ،ال
ککاک جەالل ع
ئەرکەکانی
ی
نيی بوو .باوەڕڕی زۆر قوو ی بە ر بازی ))خەبات( ھەببوو،
ەرزی ئينساني
بە
جامدەدەدان ،لە شەڕ و
ەوپەڕی د سﯚﯚزﯾی و فيداککارﯾيەوە ئەنج
سەرشانی بە
س
لە کوردستان للە
شەڕەکانی بەرگرﯾی ە
ی
)بەتاﯾبەتيی
ی
ەربەرەکانی پ شمەرگانەددا
بە
شدارﯾی
ەترسانە بەش
سەقز ،بﯚکان ،سەردەشت و بانە( زۆر ئاازاﯾانە و چاونە
نااوچەکانی س
ەگەڵ
ی خﯚی داستتانی تﯚماردەککردن .لە ھە سوکەوت لە
دەکرد و بە ورەە و خﯚراگرﯾی
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خە ک و ھاوبيرانييدا تا ب ی ئارام و لەسەرخﯚ و بەبەزە و ژﯾر و وردبين بوو ،لە ف ربوون
و بارھ نان و ف رکردندا چوست و چاالک و زﯾرەک بوو .ئەو خەس ەتە زۆر بەرز و جوانانە
بوونە ھﯚی ئەوە کە لە ماوەﯾەکی کەمدا پلەکانی بەرپرسيار تيی بە سەرکەوتنەوە
بب ێ ،تا لە مانگی سەرماوەزی-1362-دا کرا بە بەرپرسی بەشی ما يی ھ زی
شەھيد مامﯚستا سەﯾد خەليل.
بە داخی گرانەوە ،رۆژی-18-ی رەشەمەی-1362-و لەسەر جادەی بانە -ئارمردە لە
نزﯾک گوندی ”ماسيدەر“ ،کادری ورﯾا و شﯚڕەالوی قارەمانی خەبات ،کاک جەالل
عەبباسيی لە شەڕ کی قارەمانانەدا بە گوللەی دوژمنانی خاک و نەتەوەکەمان پ کرا
و شەھيد بوو.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾەکشەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
سازمانی خەبات
پارت:
ژمارە837 :

جەالل فاتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317131
دانيشتووی :کەسنەزان
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2989
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە838 :

جەالل فەتاح عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163760345
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە839 :

دە
الل قادرزاد
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016355
شتووی :نەنﯚر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2034
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە840 :

شی
الل قورەﯾش
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714346
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1407
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە841 :

ی
الل قەدﯾری
جەال
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213685
دانيشتووی :گﯚل  ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=630
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە842 :

جەالل محەمەد حاميد ئاغجەلەری
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301445202158
لە ئاغجەلەر لەخ زان کی کوردپەروەر لەداﯾکبووە ،ەمندا ی لەسﯚزی داﯾکی ب بەشدەب و داﯾکی
کﯚچی دواﯾی دەکات ،بەالم نەنکی دەﯾگر تە ئام زی گەرمی خﯚی و نازی دەک ش  ،کات کيش گەورە
دەب ت دەچ تە بەر خو ندن و خو ندکار کی زﯾرەک و ورﯾا دەردەچ ت ،تا تەواوکردنی پﯚلی چواری
ئامادەﯾی ،لەپﯚلی دووی ناوەندی پەﯾوەندﯾدەکات بەڕ کخستنەکانی کﯚمە ەی رەنجدەرانی
کوردستانەوەو ئەندام کی چاالک قارەمان دەردەچ ت و ھەموو ئەوکارانەی بﯚی دادەنرا لەالﯾەم
شﯚڕشەوە زۆر ئازاﯾانە ج بەج دەکردن ،ئەو رۆ ە جەربەزەﯾە زۆربەی نوسين و ھە واسينی
بالوکراوەکانی شﯚڕشی ،لەئاغجەلەر ئەنجامداوە بەرەو نەمری دواجار دەست لەخو ندن ھە دەگرێ و
پەﯾوەندﯾدەکات بەھ زی پ شمەرگەی کوردستانەوە لەسا ی  1981لەھەر می دووی کەرکوکی
ئەوسای )ی.ن.ک( الی شەھيدی فەرماندە مامﯚستا رەفيق ئاغجەلەری ،شەھيد بەش وەی شار
پ شمەرگەﯾەکی قارەمان و خﯚشەوﯾستی ناو ھەﭬا ە پ شمەرگەکانی دەب ت ،بەالم مەخابن تەمەنی
کەم دەب ت و لە  1982/2/2لەشەڕ کی ئازاﯾانەدا لەشاخی س دارەی گوندی کانی بﯚگەنەی سەر
بەناحيەی ئاغجەلەر شەھيد دەکر ت دەچ تە کاروانی شەھيدانەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پارت:
ژمارە843 :

جەالل موئمنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325714349
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1411
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە844 :

ودی
الل مەحمو
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714347
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1408
8
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە845 :

الل نەبی ززادە
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813111
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دانيشتووی :ددەلﯚ ،دۆڵ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=170
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە846 :

خواە
الل وەتەنخ
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114828
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1967
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە847 :

ی
الل کاکەﯾی
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714350
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1410
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە848 :

الل کوردە
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714348
عەو کوردە
دانيشتووی :ع
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1409
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە849 :

الل کەرﯾمپپور
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816286
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2036
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە850 :

ی
الل کەرﯾمی
جەال
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114826
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1965
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە851 :

جەليل ئەسغەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416821
دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2650
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە852 :

جەليل ئەسەدب گی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317139
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون 1364 :سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2990
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە853 :

ەرﯾان
جەلييل ئەشعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317132
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2992
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە854 :

ل زادە
جەلييل جەليل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116392
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2157
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە855 :

زادە
جەلييل جەمالز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317138
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2991
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە856 :

دە
جەلييل خزرزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213684
غەدە
خە يفان ،نەغ
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=633
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە857 :

رەوی
جەلييل خوسر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816624
شتووی :سارووجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2447
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە858 :

جەلييل رەحيمييان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816623
دانيشتووی :ققالوێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2448
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە859 :

ی
جەلييل ز وەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116390
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1382 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2158
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە860 :

ستا ئاوات
جەلييل گو پی  -مامﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7112147058
89604
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە861 :

ی
جەلييل ماماﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313851
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=852
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە862 :

گ
جەلييل مرزنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714362
جاخ
شتووی :سونج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1414
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە863 :

جەليل ھيممەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716926
دانيشتووی :دارەتوو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2764
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە864 :

جەليلە ئيشق ناسراو بە )ميدﯾا( ،لەداﯾکبووی  1975ئ ليح ــ گەرجوش،
بەشدارﯾکردن  1991گەرجوش ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛ 1994
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622072792289
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە865 :

جەمال ئاتچەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416820
دانيشتووی :ئاتچە
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2649
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە866 :

ھيم زادە
مال ئيبراھي
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116389
شتووی :بەردەەسپيان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2159
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە867 :

ەری
مال ئەسپە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617610
شﯚشم  ،پا وە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3482
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
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ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە868 :

کەندەری
مال ئەسکە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55584
بەدﯾل گيرا و
ل
 1988 ،13لەککاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە
سنە  -سا ی 366
ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە :کورد
رۆژھە تی کوردستاان
و ت:
شارەەکان :سنە
پارت:
کﯚمە ەی ز.
ژمارە869 :

ی2
مال ئەمينی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118426
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3479
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە870 :

ی3
مال ئەمينی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114830
ماڵ
شتووی :ماڵ م
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1969
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە871 :

جەمال ئەﯾازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325714359
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1371 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1417
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە872 :

جەمال باسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917346
دانيشتووی :ب ساران ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3215
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ﻻﭘەڕە

544

http://www.kurdipedia.org

ژمارە873 :

ی
مال با ەکی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213683
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=634
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە874 :

می
مال بەھرام
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816622
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2449
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە875 :

ە
مال پيرزادە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217823
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دانيشتووی :س
سنە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3720
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە876 :

مال تاھير  -جەمال تتاﯾەر
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81214141914653
مانی
ەرکردە ،سا ی  1943لەگگەڕەکی دەرگگەز ن-ی شارری سل ی
شەھيدی سە
ش
خو ندنی سەررەتاﯾيو ناوەندی تەواوکردوووەو
ھەر لەو ش قﯚﯚناغەکانی خ
ەداﯾکبووە ،ھە
لە
سا ی  1964بووە مامﯚستتا.
ﯾان وەرگيراو س
ەی مامﯚستاﯾا
پااشان لەخانە
لە
ەکان بووەو ە
الو تييەوە ت کە وی چاالکيييە سياسييە
شەھيد ھەر لە تەمەنی ال
ش
ستانو لەناو رﯾزەەکانی پارتی دﯾموکراتی ککوردستاندا ووەک
ەک تيی قوتابييانی کوردست
ﯾە
ناوی دەرکردووە.
ەخﯚبردوو ی
ت کﯚشەر کی رۆشنبيرو لە
ەی ناوچەی سل مانی و ددواترﯾش ل پرسراو تی
سەرەتای حەفتاکان بﯚتە ئەندامی ليژنە
س
ەندﯾخانی پ سپ ردراوە.
نااوچەی دەربە
بە ئە قە
ی ر بازی کورداﯾەتی سا ی  1969پەﯾوەەندﯾکردووە ە
کەوتنخوازەی
ەم الوە پ شک
ئە
ی کﯚمە ەوە .
سەرەتاﯾيەکانی
س
مە ەو
ستنی ر کخرراوەکانی کﯚم
سا ی  1975ررۆ کی دﯾاروو بەرچاوی بيننی لە پ شخس
س
شﯚڕشی نو ی خە کی کورردستاندا.
جﯚشدانی ش
ج
موون ماوەی چەند
کی خاوەن ئەزم
ەکی کارامەو ت کﯚشەر ی
ک سەرکردەﯾە
شەھيد ،وەک
ش
سل مانيدا
ەناو شاری س
نييەکانی کﯚمە ەی لە
ی
کخستنە نھ
ە
یر
ی بەڕ وەبردنی
سا ک ئەرکی
س
مەفرەزەکانی ناو شاری ئەکرد.
ی
سەرپەرشتی
ی ئەمەش س
گگرتە ئەستﯚو شان بەشانی
د جار ک کەوتتﯚتە بەر شا وی گرتنو لە زﯾندانەکانی رژ مدا ،سەررەڕای
شەھيد چەند
ش
ئاازارو ئەشکەننجەدان کی زۆۆر ،بەوپەڕی ئازاﯾەتييەوە ننھ نييەکانی ر کخستنی
مە ەدا بە
فرانسی کﯚم
پااراستووە ،دوواترﯾش کە ئاززادکرا رووﯾکرددە شاخو لە ددووەمين کﯚنف
کخستنی
ی
دی ر
ھە بژ ردراو ل پپرسراو تی دەزگای ناوەند
ەندامی سەررکرداﯾەتی ھ
ئە
ەی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان رۆۆژی
م سەرکردە مماندوونەناسە
پ سپ ردرا ،ئەم
گيانی
ی
بە رووداوی ئوتتومب ل
ناوچەی باليسان ە
ی
 19لە
ی سا ی 983
14ی تەمموزی
4
نی نەمران.
ەﯾشتە کاروانی
ەدەستداو گە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە877 :

ی
مال تﯚفيقی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116391
ھەرزن
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2160
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە878 :

مال تەبەرززەنی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217822
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3721
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە879 :
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جەمال جناح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214877
دانيشتووی :داشکستان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1923
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە880 :

جەمال حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114846
دانيشتووی :تەوەکەل
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1988
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە881 :

جەمال حەسەن پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325714360
دانيشتووی :قەرەگﯚل
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1416
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە882 :

د فەرج
مال حەميد
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60350
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە883 :

ەشيد
مال حەمە عەلی رە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301109356
62653
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە884 :

ی
مال خادمی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114829
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1968
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە885 :

ەمی
مال رۆستە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714361
خوڕخوڕە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1415
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە886 :

فی
مال شەرﯾف
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714358
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1418
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە887 :
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مال شەعببانی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013308
دانيشتووی :گگوڵ ماوەران ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=204
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە888 :

مانی
مال عوسم
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214860
شتووی :ئەنجيينە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1970
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە889 :

سی
مال عەباس
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114831
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1971
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
و ت:
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە890 :

مالزم ب وا
مال عەزﯾز کەرﯾم  -م
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221105355
56809
بە دنيا
شﯚڕشگ دا لە کەرککوک چاوی ە
گ
ەکی
 19دا لە ئام ززی بنەما ەﯾە
ە سالی 953
لە
ھە ھ ناوە.
ھ
پەﯾمانگای
ی
ت ،دواتر ئەچ تتە
کەرکوک تەواوئەکات
ک
شاری
قوتابخانەی ئاممادەﯾی لە ش
قو
پەﯾوەندﯾی بە ھ زی
ی
19
غر بی بەغداا ،سا ی 981
ککشتوکاڵ لە نناوچەی ئەبوغ
ی،
چاالکيی و ل ھاتووﯾی
ی
ست و
ت ،لەبەر چوس
عييەوە ئەکات
پ شمەرگەی حيزبی شيوع
مەنی دﯾموکراتيی .بە
ی سەربازﯾی للە و تی ﯾەم
حيزب ئەﯾن ر ت بﯚ کﯚل جی
ح
شتمان.
ی خولەکەی تەواوئەکات و دەستبەج ئەگەڕ تەوە بﯚ خاکی نيش
سەرکەوتووﯾی
س
ەرپەرشتييکرردنی
بەرچاوی گ ا لە سە
ی
ەڕانەوەی ،رۆ کی
ھاوڕێ مالزم ب وا دوای گەڕ
ھ
بە ھﯚی
شمەرگەکانی ﯾەکيەتی نييشتمانيی ە
ی
سا ی  1987ککات ک کە پ ش
شەڕەکاندا .س
ش
کی قورس
ميانيان چﯚ کرردبوو ،بار ی
ەکانی سەرککرداﯾەتيياندا ،ناوچەی گەرم
شەڕ لە ناوچە
ش
ستنی
ەستی پاراس
ستﯚی ھ زی پ شمەرگەی حيزبی شيووعی ،بە مەبە
ککەوتبووە ئەس
ەالمارەکانی ررژ م و بەرزڕاگگرتنی ورەی جەماوەر.
نااوچەکە لە پە
مالکە
 1987-04دا ککە زانيمان رژ م نيازی ھەﯾﯾە پەالماری گگوندی ئوسم
ە رۆژی 4-27
لە
ھاوکارﯾی ھ زی
ەکی مەحکەمی دانا ،بە ھ
دات ،ھاوڕێ ب وا کەوتەخﯚﯚ و نەخشەﯾە
بد
ھەروەھا ئەو
شتيی ئەکرا ،ھ
ھيم شﯚﭬ ەووە سەرپەرش
ە الﯾەن ئيبراھ
ەرگرﯾی کە لە
بە
ھەر دوو
ناوچەکە مابوونەوە ،ھ
ە
ی ﯾەکيەتی کە بيماربوون ،ﯾان بە ئيجازە لە
پ شمەرگانەی
بەرگرﯾی ميللی ،چ پ شمەرگەکاننی
ی
ەرﯾان ھەبوو لە شەڕەکەددا ،چ
ال رۆ ی کارﯾگە
ەکيەتی.
ﯾە
ی ،دوژمن ھ ررشيھ نا ،ھ ززەکانی رژ م
سەرلە بەﯾانيی
سەرەتا کاتژم ری 10ی س
س
عبيی ،بە پا پپشتيی تانک ،ف ۆکە
ەﯾشی شەع
ت خاصە و جە
پ کھاتبوون لە جەﯾش ،قوات
و ھ ليکﯚپتەر للە چەندان الووە پەالماری گوندەکەﯾان ددا ،بە م تا ئ وارە چەندان
بە خە کی ناووچەکەی وتبووو ،مەگەر دوژژمن
شکا ،ھاوڕێ ب وا پ شتر ە
ھ رشيان ت کش
ھەر ئەو رۆژە بە گوللە ھاووەن
ی مندا ت بپەڕڕ ت و زەفەرببەر ت ،بﯚﯾە ھ
ەسەر الشەی
بە
پەنجەی لەگەڵ مەرگدا نەرم ئەککرد ،بە
ی
ست و
بررﯾندار بوو ،تا ئ وارەﯾەکی ددرەنگ ،دەس
ەخﯚشخانە ،گگيانی
ی برﯾنەکەﯾە وە ،تا دواجار لە ر گای برددنی بەرەو نە
ھﯚی سەختيی
ھ
کی
نەمرانەوە ،ئيتر خە ی
،
کاروانی
ی
چووە رﯾزی
ە
شتمان و
ە خاک و نيش
پااکی سپار بە
داھاتوودا کﯚرپەکانيان بە ناوی "ب ووا"وە ناوبن ن.
ا
نااوچەی جەباررﯾی ب ﯾارﯾانداا لە
ەالل لە
ەوتنە ،لە  1987-04-28دا لە ئاواﯾی جە
ھەر دوای چوار رۆژ بەسەرر ئەم سەرکە
ھ
قەﯾس
س
ەرگرﯾی شيووعييەکان رووﯾﯾدا ،تياﯾدا ھاووڕ يان
ەڕ کی تری بە
بنناری گل شە
شەھيد بوون.
ف و عەدنان ش
عەرەب ،مارف
ع
ی  -ما پەڕی دەنگی سەرربەخﯚ
سەرچاوە :چاالک کەرکوکی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
شارەکان:
ش
کەرکوک
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە891 :

ی
مال قاسمی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013231
ش
دانيشتووی :ددزەی سياوەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=287
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە892 :

ەدی
مال محەمە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714338
شە
شتووی :قاميش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1195
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە893 :

ی
مال مرادی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917353
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دانيشتووی :ننەسل ،مەرﯾووان
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.ممەرﯾوان
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3216
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە894 :

مال مودەرسی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213681
دانيشتووی :پپەسوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=636
6
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە895 :

ی
مال ميناﯾی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213682
دانيشتووی :م ھماندار ،نە غەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=635
5
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە896 :

دی
مال مەجيد
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416823
دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2651
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
دﯾواندەرە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە897 :

مال نيکجوﯾﯾان
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714353
سەليم ساغووڵ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1419
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە898 :

کی
مال کورتەک
جەم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213680
ەدە
دانيشتووی :تتازەقە  ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=637
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە899 :

ی
مال کﯚخانی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114845
ن
شتووی :کﯚخان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1987
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە900 :

مالی موفتتی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171709516
61714
ەھيد
گگﯚرانيب ژ و شە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :گﯚرانيب ژ
ج
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە901 :

ی
ماڵ رەزاﯾی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55579
بەدﯾل گيرا و
ل
 1988 ،13لەککاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە
سنە  -سا ی 366
ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە :کورد
رۆژھە تی کوردستاان
و ت:
شارەەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە902 :

سەدی
مشيد ئەس
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013230
ش
دانيشتووی :ددزەی سياوەش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=288
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە903 :

مشيد باوەﯾسی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416822
دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2652
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
دﯾواندەرە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە904 :

خاکی
ەندﯾش  -ررەحمان خا
ۆت نيک ئە
مشيد پيرۆ
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714356
دانيشتووی :ققومقە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1422
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە905 :

شلی
مشيد حش
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217461
لی
شتووی :حشلی
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3321
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە906 :

مشيد خزرادوزی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55580
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سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
پاشان شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە907 :

جەمشيد دەو ەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417168
دانيشتووی :ھەوشار
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2957
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە908 :

جەمشيد رەنجبەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325714355
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1421
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە909 :

جەمشيد محەمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113589
دانيشتووی :قاﯾر ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=529
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە910 :

جەمشيد ﯾەزدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325714354
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1420
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە911 :

جەميل ئﯚزا پ  1998 / 11 / 27ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071292966
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە912 :

ەدی
ميل ئەحمە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55586
بەدﯾل گيرا و
ل
 1988 ،13لەککاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە
سنە  -سا ی 366
ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە :کورد
رۆژھە تی کوردستاان
و ت:
شارەەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە913 :

ميل حوس نی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217812
خەليفە تەرخاان ،سنه
دانيشتووی :خ
ک.ش
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3710
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە914 :

رۆژبەﯾانی
ی
ميل رۆژبەﯾﯾانی  -مەال جەميل
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0821125119
94820
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ەغدا ،ن وبراو للەالﯾەن داگيررکەری
زانيارﯾی کورد لە بە
ی
دامی کارای کﯚڕی
نوووسەر و ئەند
گووم کرا.
ەعسەوە تيرۆۆر و سەرونگو
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :ئەدﯾب
ج
ژمارە915 :

ەر
ميل رەنجبە
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121113292
23618
بەبزاﭬی
ی
دوای خزمەتگەﯾااندنی
جەی زۆر ،ی
دوای دووجار ززﯾندانی و ئازارو ئەشکەنج
پاش چەندﯾن گگيانبازی
ئەﯾلول و نوێ و ش
ل
ﯚرشی
شﯚ
لەھەردوو
رززگاری گەلی کوردستان لە
ِ
 1980لەنەبەرردﯾيەکدا لەچييای
ەری رەوای ککورداﯾەتی ،رۆۆژی 0/11/18
لە
ەپ ناو بيروباوە ِ
ەو تە بەر بﯚرردومانی ھ لييکﯚپتەری دوژژمن و دەب ت بەدووەمين
ککﯚسرەت دەکە
شترﯾش و
ئەﯾلولدا ،ﯾاسين-ی ببرای
،
شی
لەشﯚرش
ش
شەھيدی خ ززانەکەی ،چوونکە پ
ش
ِ
شەھيدکراوە.
بەخشيوە بەککوردستان و ش
گگيانی پاکی بە
جەميل سا ح عەزﯾزو لەگوندی )گﯚمەگوروو((ی
ل
ەواوی
ەھيد ناوی تە
رەەنجبەری شە
ھەول ر ،سا ی  1949لەداﯾﯾکبووە.
ھ
قﯚناغەکانی
ی
ە م کات ک ممندا بووە ،چووونەتە ھەول ررو لەوشارە نييشتەج بوون،
بە
ھەول رە.
مﯚستاﯾانی ھ
دەرچووی خانەی مام
ی
خو ندنی سەرکەوتووانە برِرﯾوەو
خ
شارەزاو
دﯾن بواردا ش
ەی کە بەدەگگمەن لەچەند
ەو ت کﯚشەرانە
شەھيد جەمييل ﯾەک کە لە
ش
ستان و
ل ھاتوو بووە ،ئئەو ت کﯚشەر کی کورداﯾەتتی و کادﯾری پارتی دﯾموککراتی کوردس
سياسيی
ەو زﯾندانی و ر بەر کی س
شﯚرشی ئەﯾللول بوو ،مامﯚﯚستاو شاعيررو پ شمەرگە
ش ِ
سراو کی
خەباتی کورداﯾەتی و ل پرس
بە بەرەکەتی خ
ی خەرمان ە
ەئاگابووە ،ئەوو رەنجبەر کی
بە
سادەی رﯾزەککانی خەباتگ ِران بوو.
س
پەﯾوەندﯾی بە
ی
ەدەی رابردووودا
ستەکانی سە
ەو الو کی خو ن گەرم بووو کە لەشەس
ئە
تان و پارتی دﯾموکراتی کوردستانەوە ککردووەو دواتر
ەک تی قوتابياانی کوردستا
ﯾە
سپ ردراوە ،دﯾارە ئەوکات و سەردەمە ل پرسراو تی
ل پرسراو تی ))ناوچە(ی پ س
بەدەست دەخراو ھييچ
ت
گيانبازی و ل وەشاوەەﯾش
ی
جامی
ن بوو ،بەئەنج
ەرک کی گران
ئە
شتيی
لەرﯾزی
ی ت دا نەبوو ،خانەوادەی شەھيد بەگش
ەرژەوەندﯾيەککی تاﯾبەتيشی
بە
ِ
سياسيی )پ.د.ک( ببوون،
ی
ەبی
الﯾەنگری با ی مەکتە
ی
نو
شﯚرشدا بوون
ش
و
کورداﯾەتی
ک
ِ
ەبووە.
شی بيروباوەرِری چەپی ھە
شەھيد خﯚﯾش
ش
لەرووی سياسييەوە ناسرا،
زﯾاتر
ز
م
بە
بوو،
ژﯾان
ن
وارەکانی
بو
زۆربەی
وی
پياو
ەگەرچی
ئە
ِ
ەلی
ە سياسەتکرردن و خەبات پيرۆزترﯾن بواار ک بوو لەپ نناو ئازادی گە
چونکە ئەوکاتە
چ
پر
کی
ک
ژﯾان
قوربانی،
ق
کردە
گاﯾەدا
گ
ر
لەو
خﯚی
ژﯾانی
ھەموو
ھ
شەھيدﯾش
ش
بﯚﯾە
کورددا،
ک
ِ
کی ئارام و
ەوەی ژﯾان ی
خﯚی ھە بژاردد ،ئەوﯾش بﯚئە
اکەراکی بﯚخ
لە
ەدەردی سەرری و ئازارو را ِ
ەراھەم بکات.
ب ک شە بﯚ گگەلەکەی فە
رﯾزەکانی ﯾەک تی قووتابيانی کورددستانداو
ی
 1970-1رۆ ککی بەرچاوی لەناو
سا نی 1969
س
ھەول ر
کی خﯚشەوﯾﯾستەو ناسرااوی شاری ھ
شەوە کەس ک
پ.د.ک( گ ِراووەو بەوھﯚﯾەش
)پ
ەﯾلول بووە.
شﯚرشی ئە
 1975-1974پ شمەرگەی
بوووە ،سا ی 4
ِ
ەميل دەب تە
کوردستان شەھيد جە
ن
رەنجدەرانی
ی
دنی کﯚمە ە ی
دوای دامەزراند
دﯾکەی
ی
ەو چەندﯾن ئەررکی ل پرسراو تی
ل پرسراوی کﯚﯚميتەی ھەولل ری کﯚمە و
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پ دەسپ ردر ت و د سﯚزانەو خەمخﯚرانە کارەکان راﯾی دەکات.
ھەروەھا خاوەنی دﯾوان کی ناوازەی شيعری بەرگرﯾيە کە لەد ِرەکانيدا ورەو بەھ زی
تيادا دەبيندر ت.
لەماوەی دووجار دەستگيرکردنيدا ئازاﯾانە دانی بەخﯚداگرت و نھ نييەکانی پاراست،
ئەگەرچی ئەشکەنجەو ئازار کی زۆرﯾش دەدرا ،بە م ئەو پياوی نەکەوتن و نەبەزﯾن
بوو.
دواجار حوکمی ئەبەدی دراو بەھﯚی ل بوردنی گشتييەوە سا ی  1980ئازادکرا ،ھەر
شﯚرشی نوێ و ر بەری سياسيی ھەر می 5ی
لەھەمان سا دا بوو بەپ شمەرگەی
ِ
ئەوکاتەی ھەول ر ،بە م بەداخەوە تەمەنی پ شمەرگاﯾەتی و ئەست رەی خەباتی
لەرۆژی  1980/11/18بەھ رشی ھ ليکﯚپتەری
چەکداری ئەو کە ەپياوە زوو کشاو
ِ
رژ می داگير لەگەڵ چەند پ شمەرگەﯾەکی دﯾکەدا شەھيدکران.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ژمارە916 :

جەميل ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013229
دانيشتووی :کانی سپی ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=289
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە917 :

جەميلە ئەسەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871747
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە918 :

جەميلە رەشيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860365
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە919 :

جەنگيز کاﯾا  1998 / 11 / 19زندانی ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070992960
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە920 :

جەننەت گونەش  1998 / 10 /24زﯾندانی عەنتاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313065392921
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە921 :

جەواد خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325814376
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی:
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ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1425
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە922 :

قەت
واد سەداق
جەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114832
شتووی :ئيسففەھان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1972
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە923 :

محەمەدی
واد ش خ م
جەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814377
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1424
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە924 :

ی
واد منبەری
جەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217817
دانيشتووی :ننييەر
سيم
ەرپرساﯾەتی :کادری ب س
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3711
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە925 :

وی
واد موسەو
جەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714357
دانيشتووی :ئئيندرقاش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1423
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە926 :

وھەر باپير
جەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9020855416
60885
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ەئەس
ەداﯾکبووە ،بە
سا ی  1952لەشاری کەررکووک لەخ زان کی ھەژار و کاسبکار لە
س
کاسبی باوکی لە 1951
ی
ھﯚی
ەشاری ھەول ر ،بە م بەھ
خە کی "د ی د گە ەن" لە
خ
ەتەوە
ەی ھەشت دﯾنار بﯚتە شووف ر ،سا ی  1962گەڕاونە
ک و بەمانگانە
چﯚتە کەرکووک
چ
خانەی
ھەر باپير خو ندنی سەرەەتاﯾی لەقوتابخ
ھەول ر و سا ی  1965ھوننەرمەند جەوھ
ھ
داوە"
سا يش لەناوەەندی "سەﯾد
ەول ر تەواوکرردووە و دوو س
"ﯾەکەمی نمووونەﯾی" لەھە
دەستی
ی
ەت سا ی 1970
خو ندووﯾەتی" ،،بە م بەھﯚﯚی ھەژاری و کاروکەسابە
خ
ەخو ندن ھە گرت و بﯚتە فيتەر".
لە
کات بە "جەووھەر فيتەر" نناسراو بوو ،ددواتر
ی ھونەری بک
پ ش ئەوەی ددەست بەکاری
"خدر لﯚبيا فرۆش" ناسرا،
ر
چييە" بە
دارﯾکردنی لەتتەمسيلی "تتاپﯚ حەقی چ
ەھﯚی بەشد
بە
ە ،لەخ زانی ﯾﯾەکەم
سی کچی ھەﯾە
ھەبوو لەھەرددوو خ زانەکەﯾﯾدا تەنيا ی
دوو خ زانی ھ
ميدﯾا ،مەھاباد" .نادﯾە و مييدﯾا
ەﯾە" ،نادﯾە ،م
ککچ ک و لەخ ززانی دووەم ددوو کچی ھە
ەی
ەھەردوو تەممسيلی )لﯚ ت م ناگەن و گگو ی نھ نی( بەشدارﯾان ککردووە ،براکە
لە
ت ،بە م خوا ننەﯾکردە
کوڕ کی ھەب ت
ئاواتی ئەوە بوو ڕ
ی
ی برام
ھيد جەوھەری
دە ت "شەھي
قسمەت".
قس
دەرھ نەر
ھ
سا ی  1978لەڕ گەی ھوننەرمەند ش ررزاد پﯚليس ،ککە ئەوکاتە فييتەر بوو
س
کە بەشدارﯾکرددنی
تەمسيل دەکات ،ە
ل
ەلعەت سامان دەناسی و دەست بەککاری
تە
داری
کەمجار بەشد
سەرەکی ئەو ببووە ،سا ی  1978بﯚ ﯾەکە
ەکاری ھونەرری حەزی س
لە
ەت
ەرمەند تەلعە
سامان ،ھونە
ەل و رووتە" ککرد لەدەرھ نانی تەلعەت س
ەشانﯚی "قە
لە
ھاتە الم
ی جەوھەر بباپيرەوە دە ت "رۆژ ک ھوونەرمەند ش ررزاد پﯚليس ھ
سامان لەبارەی
س
دەﯾھ نم
ھ
بەشداری بکات،
ی
شانﯚ
حەزدەکات لەتەمسيل و ش
گگوتی فيتەر ک ھەﯾە زۆر ح
زۆرم پ باش بوو ،ززانيم
منيش تاقيم ککردوەوە م
ی پ بکە ،م
ەگەر پ تباش بوو بەشداری
ئە
بەشدارﯾم پ کرد و زۆر چاالک
م
ەک
چەند شانﯚﯾە
ەھرەﯾەکی بااشی ت داﯾە ،،ئەوە بوو لەچ
بە
شانﯚﯾيەک کرد
ک
خﯚی دەرھ نانی بﯚ
ەھيدبی ی
شئەوەی شە
ەمدواﯾانە پ ش
بووو واﯾل ھات بە
ەھﯚ ی گەل نماﯾشی کرد و
سا ی  1990لە
ەکانی ئەم رۆۆژگارە( کە س
ەناوی )ش تە
بە
مەند
ت ،کە ھونەرم
ئاماژە بەوە دەکات
ە
ن" .تەلعەت سامان
خە ک کی زۆر ئامادەی بوون
خ
الک و سەرﯾح بوو ،زۆر زوو پ گەﯾشت "ووەکو ئەوە
ەرﯾدا زۆر چاال
جەوھەر باپير لەکاری ھونە
ج
زوو کارە ھونەرﯾﯾيەکانی دەکررد و دەچووە
ی دەکات ،و
وابوو دەﯾزانی زوو ما ئاواﯾی
پ شەوە".
می
بەشداری لە  17شاننﯚ و  9بەرھەم
ی
جەوھەر باپير لەماوەی کاررکردنی ھونەرﯾدا
ج
نانی زوب ر
چييە لەدەرھ ی
ە
"تاپﯚ حەقی
ﯚ
ەلەفزﯾﯚنی کرردووە ،بەرچا وترﯾنيان
تە
س ،لﯚ ت م ناگگەن لەدەرھ نانی
سەعدون ﯾونس
ەدەرھ نانی س
ح ،ئاسکە لە
عەبدولمەسيح
ع
حەسەن".
ن
ەدەرھ نانی نااسر
ی ناوەخت لە
ەعبان ،ميوانی
ەحسين شە
تە
شووی ع راق
ی
سی پ
ەند جەوھەر باپير لەالﯾەن رژ می بەعس
 199ھونەرمە
رۆۆژی 91/3/31
ەشاری ھەول ر لەﯾەکەم ررۆژی کﯚڕەوەکە ئەو لەناو شاری ھەول ر ماﯾەوە تاوەەکو
لە
شەھيد کرا.
ش
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ستان نيت
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :ئەکتەر
ج
ھەول ر
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە927 :

ﯚ روحانی
چەتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013227
شتووی :فەﯾرووزﯾان ،ورم
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=291
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە928 :

کری
ەم ئەبوبەک
حاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013214
دانيشتووی :ففلکان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=292
2
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە929 :

ەم جيھانگييری
حاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013226
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دانيشتووی :ببەند ،ورم
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=293
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە930 :

ی
ەم فەرەجی
حاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013223
شتووی :قاﯾر ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=296
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە931 :

ەم نادری
حاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013218
دانيشتووی :ددەربەند ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=250
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە932 :

حاجی ساا حی مەننگﯚڕ
ی باقی ح
حاجی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111017063
32271
حاجی
حاجی باقی ح
زانستی بيرکاری "ح
ی
ی ل ھاتووی ببواری
ەباتگ و زانای
مامﯚستای خە
م
ەباتی
گﯚڕ" لە سا ی 1924دا لە شاری کﯚﯾه ،شاری و ژە و ھونەرو خە
سا حی مەنگ
س
ە ھ ناوە و لە پاﯾزی سا ی 1931دا لە قوتابخانەی
ککورداﯾەتی چاوی ژﯾانی ھە
بەر خو ندن و ھەموو پﯚلەککانی ئەو قﯚنااغەی بە زﯾرەەکی
سەرەتاﯾی کﯚﯚﯾە خراوەتە بە
س
ی شەشەم بە پلەﯾەکی بەرز و بە ﯾەککەمی دەرچووو و لە بەغدا لە
ب ﯾوە و لە پﯚلی
دنيان
کە وانەی خو ند
پﯚلەکانی ناوەەندی و ئامادەەﯾی ب ﯾوە ە
ک فەﯾسەڵ پﯚ
ککﯚليژی مەليک
ھەموو بە زماننی ئينگليزی بووه.
ھ
معلمين العالييه" کە
بەرزی مامﯚستاﯾان "واتە دارالم
ی
 19چوتە قوتاببخانەی
ە سا ی 945
لە
ماوەی خو ندنەکەی لەو ققوتابخانە بەرززەدا
ئ ستاکە بووەتتە کﯚل ژی پەروەردە و لە م
ەن شەعبان" و شاعيری ننو خوازی
ستەفا حەسە
ەگەڵ بەڕ ز ممامﯚستا "مس
دۆستاﯾەتی لە
شاکر لەسەر
ەگەڵ بەدر ش
چەندە جار لە
ب"دا بووە و چ
ع راقی "بەدر شاکر سەﯾاب
گيراون.
ن
ھە و ستی رامياری چەپ ەەوﯾيان
ھ
خو ندنەکەﯾدا ددﯾسان دەگيرێ و کات ک ئازادی
ی باقی لە ددوا سا ی و
مامﯚستا حاجی
م
گەی
ساڵ ،ھەر چﯚﯚن ک ب ت ر گ
دەکەن  20رۆژژی دەم ن ببﯚ تاقيکردنەوەەی کﯚتاﯾی س
کە زور زﯾرەک بووە لە بيرکاارﯾدا،
دارﯾی لە تاقييکردنەوەکاندا بکات ،چونک
پ دەدەن بەشد
شەی لە حوزەەﯾرانی 1948دا تەواو
ش کی کەم ،بە پلەﯾەکی بەرز ئەو بەش
بﯚﯚﯾە بە کﯚشش
کارﯾيدا وەرگرتوووە لەو سەردەمەدا.
ککردووە و ب واناامەی بە کالﯚﯚرﯾﯚسی لە ززانستی بيرکا
مﯚستای
ھەول ر بە مامﯚ
ی باقی لە پپاﯾزی سالی 1948دا لە دواناوەندﯾی ھ
مامﯚستا حاجی
م
قوتابی و مامﯚستااﯾاندا ر ز کی زۆری ھەبووە،
ی
ی دامەزاروە و لە ناو
وانەی بيرکاری
ەربووە
مانپەروەرﯾی گگيراوە و کە بە
ستی نيشتيم
سەر ھە و س
ماموستا سا ی  1949لە س
م
ماوەﯾەک لە
ک
لەوﯾش
ش
لە پار زگاری روومادی و
ی فەلوجە ە
دوورﯾان خستﯚﯚتەوە بﯚشاری
کاری کردووە تاککو
بە مووچە خﯚرری کاتی ی
ە کەرکووک ە
ککﯚمپانيای نەووتی ع راق لە
گەراندووﯾانە تە وە
ە
جا
بيرکارﯾی بووه ،ئەوج
ی
ستای
تی بە مامﯚس
وەزارەتی پەرووەردە پ وﯾستی
بووە بە
سل مانی ە
شتووە لە ھەوول ر ب  ،لە ددواناوەندی س
سەر کار ،بە م نەﯾان ھ ش
س
ستی
ی
مامﯚستاﯾی و ھە و
سﯚزﯾی بﯚ پيشەی م
ی
ەر د
مامﯚستای بيررکارﯾی و لەبە
م
مامﯚستاﯾانی سل مانی
نييشتمانپەروەرﯾی لە شوبااتی 1962دا بە نو نەری م
بەشدارﯾی کردن لە ککﯚنگرەی چواررەمی
ی
دﯾکە بﯚ
ە
ھە بژ ردراوە للەگەڵ دەستتەﯾەکی
ھ
چەسپاندنی
ی
راق و رۆ کی ززۆری بووە لە
سەندﯾکای ماامﯚستاﯾانی ککﯚماری ع ق
س
نی کورد لە بوواری خو ندن بە زمانی کووردی.
ی مامﯚستاﯾانی
داواکارﯾيەکانی
دا کردووەو لە
کی ھاوﯾنەی ففيزﯾا لە بەغد
19دا بەشدارﯾﯾی لە خول ی
ە 963.07.04
لە
مانی گيراوە و خراوەتە گرتووخاانەو لە
رامياری لەسل ی
ی
الکی
1963.01.10ددا لەسەر چاال
0
مانی.
ەڕاوەتە سل م
1963.05.15ددا بەربووەو گە
5
ەکانی بيرکارری و فيزﯾادا گگەل ک سەرککەوتوو
ی باقی لە گگوتنەوەی وانە
مامﯚستا حاجی
م
ی لە ن و د ی قوتابيانی کرددبووه ،جگە للە زانستە
بووو ،بەمەش ج گەی خﯚی
سووک بوو.
خﯚش و رۆح س
ەل ک قسە خ
ی پياو کی گە
فراوانەکەشی
فر
1963دا بە فەررمانی
ی شەڕ لە کورردستان لە رۆۆژی 3.06.09
ستپ کردنەوەی
ە کاتی دەس
لە
سل مانی
لە ئﯚردووگای س
سی فاشی ە
سوپای بەعس
سەرکردەی س
ق مستەفا ،س
زەەعيم سدﯾق
شەھيد کرا و ھەر للە ناو ئەو ئﯚرددووگاﯾە
د
ەب گو دانە پاﯾەی کﯚمە ﯾەتی و زانياارﯾی
بە
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ەی کورد ن ژررا .بەم
شوومەدا لە گگﯚڕ کی بە کﯚﯚمەڵ لەگەڵ  82نيشتمانپپەروەری دﯾکە
ش
چراﯾەوه.
پەروەردە کاری کورد تتا ھەتاﯾە پ چ
ە
جﯚرە الپەڕەی ژﯾانی زاناﯾەککی
ج
ی نەوا
سەرچاوە :ما پەڕی رادﯾﯚی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :ف رخواز
ج
ژمارە933 :

ی
ی برﯾاجی
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116396
دانيشتووی :ککاژێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2161
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە934 :

ی
ی تاھيری
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013221
ە ،ورم
شتووی :نەرە ە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=298
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
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ژمارە935 :

ەڕی
ی خا ەمە
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314212
ستان
شتووی :پاراس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1347 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1284
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە936 :

ﯚشی
ی خرەگﯚ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013225
دانيشتووی :ز وەچوک ،ورمم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=294
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە937 :

ن
ی دﯾدەبان
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016675
شتووی :دۆ ەتووو
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2378

ﻻﭘەڕە

572

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە938 :

حاجی رەحمان شەرﯾفی ئازەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774155
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە939 :

حاجی رەسووڵ نەرﯾمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071781
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە940 :

حاجی سەعيد عەلی تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774156
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە941 :

حاجی شەرﯾف ئەبروشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774150
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە942 :

حاجی عومەر محەمەدﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071782
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە943 :

حاجی عيسا خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214190
دانيشتووی :نە ﯚسە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1381 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1238
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە944 :

کەری
ی عەسک
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313850
دانيشتووی :س پەکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=853
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە945 :

ی عەلی زادە
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313854
دانيشتووی :تترکەش
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=854
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە946 :

شلﯚ
ی قاميش
حاجی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10071508019857
ھيد
شەھي
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە947 :

ەندەری  -خوازێ
ەد ئەسکە
ی محەمە
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413023
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=84
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە948 :

کانی
ی
جی ر
جھور ر کانی  -حاج
فا ش خﯚ ج
ی مستەف
حاجی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220174340
03550
دی
ن 1968 /ئام د
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
ب م ژوو
سپﯚڕی /ئاداب
پس
ککاری ئ ستا /ممامﯚستا
چاالکی /ئەندامی سەندﯾککای رۆژنامەنوووسانی کوردستان.
چ
لە
مانی ئ اق ە
ی گﯚڕان لە پپار زگای دھﯚﯚک بﯚ ھە بژاردنی پەڕ ەم
ککاندﯾدی ليسی
2010دا .
0
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە949 :

لقادر
فا عەبدولق
ی مستەف
حاجی

ﻻﭘەڕە

576

http://www.kurdipedia.org

http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860368
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە950 :

حاجی کەسراﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871737
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە951 :

حاس

رەحمانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281313852
دانيشتووی :دە وان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=855
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە952 :

حاس

ﻻﭘەڕە

رەشيدی

577

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313855
دانيشتووی :ببەردەقەل
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=856
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە953 :

س
حاس

ی
فەردی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313853
ەڕەش
شتووی :قە تە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=857
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە954 :

ەدﯾنی
حامييد ئيختيارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114833
ب ئاوا
شتووی :ﯾاقوب
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1973
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە955 :

دی
حامييد ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716925
دانيشتووی :ققو دەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2766
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە956 :

حامييد پورئازەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814375
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1426
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە957 :

حامييد حەسەنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114834
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دانيشتووی :زەرواو
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1974
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە958 :

حاميد خورشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317133
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2993
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە959 :

حاميد خوزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214816621
دانيشتووی :گﯚلی مەرزﯾنگان
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2451
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە960 :

ی
حامييد سو تانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313856
دانيشتووی :گگردئاشەوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=858
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە961 :

ی
حامييد سەليمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114836
ەڵ ،سەقز
شتووی :وزەمە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1976
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە962 :

ی
حامييد عەزﯾزی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114835
دانيشتووی :ببانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1975
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە963 :

ری
حامييد لەشکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816620
سارب غی
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2450
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە964 :

ی
حامييد مازوچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414244
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :ئەففسەری کﯚمار
بەرپرس
ن1326 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1313
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە965 :

حاميد مستەفانژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325814365
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1427
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە966 :

حاميد مەحمود کەندوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732932
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە967 :

حاميد نواﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214874
دانيشتووی :کﯚسەکەر ز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
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ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1933
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە968 :

حامييد نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013224
دانيشتووی :ئئەنب  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=295
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە969 :

حامييد نوری 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213679
ەدە
ەکەر ز ،نەغە
شتووی :کﯚسە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=638
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە970 :

حامييد نەبی زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814374
س
دانيشتووی :گگردی عەباس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1428
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە971 :

ی
حامييد وەﯾسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317134
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2994
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە972 :

حامييد کەبودوەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416830
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دانيشتووی :ننەجەفئاوا
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2661
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە973 :

فی کوزو  1998 / 11 / 16زﯾﯾندانی س رت
حانيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307019
92942
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە974 :

و
سيبە عەبدو
حسي

قادر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60351
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە975 :

 1977جزﯾرە،
1
ووی
و بە )خەباات بﯚتان(( ،لەداﯾکبو
ەک ناسراو
س ن ئيشلە
حس
ﯚتان ــ
ن؛  1999بﯚ
ەدەستدان
ن  1993جززﯾرە ،شو ن و بەروااری گيانلە
شدارﯾکردن
بەش
ستا
بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207289
92302
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە976 :

زدﯾر
س ن ئيل ئيز
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221734482
25588
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باکووری ککوردستان
و ت:
باﯾەزﯾد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پپارت:
ژمارە977 :

ەن
س ن مستەفا حەسە
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8212243176
60767
ەکانی تورکيا ،لەچيای
 2بەھﯚی بﯚرددومانی سنوررەکانی ھەر م لەالﯾەن فررۆکە جەنگييە
رۆژی 2011-08-21
ەر لەگەڵ  6ککەسی تری خ زانەکەﯾدا تتيرۆرکرا.
ی سەنگەسە
ک لە ناحيەی
کورتەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە :کورد
و ت :باشووری کوردستان
ژمارە978 :

اللی
شمەت جەال
حشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317840
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سنە
دانيشتووی :س
ی الوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگەی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3738
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە979 :

سفی
شمەت ﯾوس
حشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317843
شەم ز ،سنه
شتووی :ھەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3737
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە980 :

فيدائی
ی
چاالکی
ی
ش  1998 / 12 / 1لييجە
وچ بنەوش
سنييە ئﯚرو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307129
92967
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە981 :
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حوس ن ئازەربار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325914401
دانيشتووی :گو چکەدەرێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1456
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە982 :

حوس ن ئالدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214875
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1932
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە983 :

حوس ن ئيبراھيم زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816951

ﻻﭘەڕە

589

http://www.kurdipedia.org

ی
دانيشتووی :ووەزاشکەندی
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2790
0
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە984 :

مەدی
س ن ئەحم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516854
شتووی :ھالەددەرە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2658
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە985 :

مەدی 2
س ن ئەحم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117758
سەر
شتووی :روانس
دانيش
گری لک
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3654
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە986 :

س ن ئەفەندی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616877
شار
شتووی :ھەوش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2719
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە987 :

ەردوخت
س ن ئەکبە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518263
دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4183
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە988 :

ەردوست
س ن ئەکبە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317494
شتووی :کەنگااوەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3361
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە989 :

ی
س ن باپيری
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914397
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1461
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە990 :

س ن باﯾەزﯾﯾدی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71740
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە991 :
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مە
س ن بلکام
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314912
چنار
شتووی :سەرچ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1462
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە992 :

گ
س ن بھمرگ
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717632
شتووی :گە ە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3489
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە993 :

س ن بەرازندە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816945
دانيشتووی :ققو دەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2779
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە994 :

گەر
س ن بەرزگ
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116402
دانيشتووی :ککونەمشک
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2172
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە995 :

رامی
س ن بەھر
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317836
ھە توشانی سنه
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3734
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە996 :

ی
س ن پا نی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317506
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دانيشتووی :ئئيمامعەباس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3401
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە997 :

حەمەدی
س ن پورمح
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914413
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1468
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە998 :

ەم
س ن پەرچە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413870
گەوێ
شتووی :ھەنگە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=878
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە999 :

وازە
س ن پەرزو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917348
دانيشتووی :ممەرﯾوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3221
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1000 :

س ن جگەرر
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114136
شتووی:
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1145
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1001 :

س ن جم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914398
شتووی :مەھاباد
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1464
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1002 :

س ن جمياننی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914392
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1453
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1003 :

س ن جەليللی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914399
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1466
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1004 :

حوس ن جەنگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113594
دانيشتووی :بەلقەراوﯾان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=524
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1005 :

حوس ن چاوشينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325914394
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1455
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1006 :

ی براﯾم
س ن حاجی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716578
شتووی :واوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2394
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1007 :

دی
س ن حاميد
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716940
دانيشتووی :دداشبەرات
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2783
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1008 :

جی
س ن حالجی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914403
جە
شتووی :کوليج
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1469
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1009 :

س نپور
س ن حوس
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
60817062814807
دانيشتووی :ررەبەت
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1203
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1010 :

ن
س ن خاتون
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314226
ن
شتووی :نستان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1347 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1294
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1011 :

قاﯾی
س ن خا ئاق
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914412
شتووی :مەھاباد
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1470
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1012 :

حوس ن خا ندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281313865
دانيشتووی :پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=871
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1013 :

حوس ن خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417172
دانيشتووی :دەرەقە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3007
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1014 :

س ن خزرﯾاان
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413871
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=880
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1015 :

س ن خوداﯾﯾی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417176
شتووی :پەچەسور
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3006
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1016 :

سرەوی
س ن خوس
حوس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816950
شتووی :قﯚجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2789
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1017 :

س ن دستببدست
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816944
شتووی :قەرەوومەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2780
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1018 :

ە
س ن دممە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713994
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=885
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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پيرانشار
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1019 :

حوس ن رﯾتاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214160
دانيشتووی :الو ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1349 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1172
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1020 :

حوس ن رەحمان رابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916327
دانيشتووی :مەنيجە ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1347 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2106
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1021 :

حوس ن رەحمانپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325914395
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1459
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1022 :

مانی
س ن رەحم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816630
دانيشتووی :ررەحيم خان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2456
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1023 :

می
س ن رەحيم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516853
شتووی :زاخە ،،دﯾواندەرە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2659
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1024 :

وی
س ن رەسو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713980
چەکﯚ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=873
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1025 :

س ن رەشااش
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914405
ەﯾمانی
شتووی :سولە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1472
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1026 :

س ن رەمەزانی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518285
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4210
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1027 :

ی
س ن زارعی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317844
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3736
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1028 :

می
س ن سارم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216409
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دانيشتووی :م رگاس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2180
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1029 :

س ن سا ح بارﯾک
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914400
شتووی :ئەتاب غی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1463
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1030 :

س ن سا ح فەرد
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013219
شتووی :گردەووان ،ورم
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=300
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1031 :

ەت
س ن ستوە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013220
دانيشتووی :ئئيسالم ئاباد ،ورم
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=299
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1032 :

حانی
س ن سوبح
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717621
دانيشتووی :ککﯚ ەسە ،جواانرو
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3488
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1033 :

س ن سو تتانی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413872
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دانيشتووی :گگردئاشەوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=881
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1034 :

س ن سو تتانی 2
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814971
شتووی :خە يففان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1457
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1035 :

س ن سو تتانی 3
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118464
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4169
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1036 :

حوس ن سەدﯾقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213171808
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1037 :

حوس ن سەمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517565
دانيشتووی :مامﯚ ە ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3222
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1038 :

حوس ن شوکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816942
دانيشتووی :ناوچەی ھەوشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
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ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2781
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1039 :

ی
س ن شيانی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717631
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3490
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1040 :

ی
س ن شيری
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816953
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2785
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە1041 :

کﯚچ
س ن شەرﯾفی  -چلک
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014804
شتووی :گردەببن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1347 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1166
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1042 :

مامی
س ن شەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116403
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2173
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1043 :

مسی
س ن شەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214173
شتووی :ن زێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1202
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1044 :

ھبازی
س ن شەھ
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416829
دانيشتووی :ددا ن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2660
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1045 :

کوری
س ن شەک
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71777
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1046 :

سمانی
س ن عوس
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016686
شتووی :سەرددەشت
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2171
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1047 :

حوس ن عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213672
دانيشتووی :گە وان ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=646
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1048 :

حوس ن عەباسی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814997
دانيشتووی :گ ﯚ ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1854
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1049 :

س ن عەبدا ی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216408
ێ
شتووی :ھە وێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2181
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1050 :

س ن عەبدولی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216413
دانيشتووی :ککونەمشک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2182
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1051 :

س ن عەبدو
حوس

ەم
ئەقدە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914414
شتووی :درﯾاز
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1467
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1052 :

س ن عەبدو
حوس

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713995
شەختان
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=876
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1053 :

س ن عەبدو
حوس

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914393
شان
شتووی :گام ش
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1454
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە1054 :

س ن عەبدﯾل زادە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113554
دانيشتووی :ننەناس ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=569
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1055 :

زی
س ن عەزﯾز
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413877
خان
شتووی :کﯚنەخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=883
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1056 :

زی 2
س ن عەزﯾز
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118358
ەپە
شتووی :ئاختە
دانيش
ساﯾەتی :کادری دەرمانی
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2460
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1057 :

حوس ن عەزﯾزی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814970
دانيشتووی :قالو ی زەندان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1458
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1058 :

حوس ن عەزﯾزی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118394
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :کادری دەرمانی
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3004
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1059 :

حوس ن عەلی پور  -حەسﯚ عەلی پور
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413875
دانيشتووی :گگردەسور
ەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ززی سامرەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=884
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1060 :

زادە
س ن عەليز
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116406
دانيشتووی :ککاژێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2177
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1061 :

ی
س ن فيداﯾی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417167
سەن ئاوا
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2958
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1062 :

س ن فەتتاحی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321277
71726
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1063 :

حو ھی
س ن فەتح
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914404
دانيشتووی :ممەھاباد
ک.ش.مەھاباد
د
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1471
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1064 :

س ن فەداﯾﯾی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817333
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3195
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1065 :

مەرزی
س ن فەرام
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816946
مەدئاوا
شتووی :ئەحم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2778
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1066 :

مەرزی 2
س ن فەرام
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816948
چﯚپ ی
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2786
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1067 :
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ی
س ن قادری
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916634
علم ئاباد
دانيشتووی :ع
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2459
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1068 :

مانی
س ن قارەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816949
حەسەن ئاوا
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2787
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1069 :

ەری
س ن قەمبە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317835
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3735
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1070 :

س ن گو ی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518264
عەلی ئاوا
دانيشتووی :ع
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4184
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1071 :

ی
س ن گيتی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217443
شان
شتووی :کرماش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3325
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
کررماشان
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە1072 :

س ن مامەندی
حوس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281313869
دانيشتووی :ز وە ،پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=877
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1073 :

حوس ن محەمەدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114847
دانيشتووی :دۆڵ ھەرزن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1989
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1074 :

حوس ن محەمەدپور 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118318
دانيشتووی :سنجوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2176
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1075 :

مەدپەنا
س ن محەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216412
دانيشتووی :ققەلەڕەشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2183
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1076 :

مەدزادە
س ن محەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314913
دانيشتووی :ئئەسحاب
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1465
5
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1077 :

مەدی 2
س ن محەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814953
ت
شتووی :رەبەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە

626

http://www.kurdipedia.org

ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1201
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1078 :

مەدی 3
س ن محەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814992
شتووی :ھەواررخﯚڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1982
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1079 :

مەدی 4
س ن محەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118319
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2179
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1080 :

حوس ن مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813079
دانيشتووی :کانی رەش ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=130
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1081 :

حوس ن مرادی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118386
دانيشتووی :داشب غ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2788
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1082 :

حوس ن مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716577
دانيشتووی :ئەسپووک
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2390
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1083 :

حوس ن مسجدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325914396
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1460
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1084 :

حوس ن موحتەرەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417175
دانيشتووی :حەسەنساالران
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3008
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1085 :

حوس ن ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516855
دانيشتووی :ئا ب غ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2657
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1086 :

حوس ن ميناﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417173
دانيشتووی :پەچەسور
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1087 :

حوس ن مەجيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417177
دانيشتووی :ھە وێ ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1088 :

حوس ن مەحمودپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214116407
دانيشتووی :سورەبان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2178
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1089 :

حوس ن مەعروفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325914406
دانيشتووی :وسوکەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1473
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1090 :

حوس ن نادری
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916633
دانيشتووی :ررەحيم خان
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2458
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1091 :

کی
س ن ناسک
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816631
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2457
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1092 :

س ن نامدارر
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816943
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2784
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1093 :

ەتی
س ن نسرە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217453
ەنبان
شتووی :سمە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3341
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1094 :

ی
س ن نمەکی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413873
دانيشتووی :ککﯚنەخان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=875
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1095 :

ی
س ن نوری
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716941
چاوە :ما پەڕی
شەھيدبوون 1359 :سەرچ
ەتی :پ شمەررگە سا ی ش
شتووی :چﯚپ ی بەرپرساﯾە
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2782
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1096 :

س ن نەسييم زادە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213671
دانيشتووی :گگﯚل  ،نەغەددە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=647
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1097 :

مر
وس ن تەم
ەخت  -حو
س ن نەوبە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813129
دانيشتووی :ئئا ياوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=152
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1098 :

ی
س ن ھەداوەندخانی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116404
 1363سەرچاوە :ما پەڕی
1
يدبوون:
سا ی شەھيد
شتووی :وەراميين ،تاران بەررپرساﯾەتی :پ شمەرگە س
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2174
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1099 :

زەﯾی
س ن ھەمز
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313863
دانيشتووی :ررکاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=872
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1100 :

دەت
س ن وەحد
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916635
دانيشتووی :ککوﯾگجەلی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2461
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە

635

http://www.kurdipedia.org

و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1101 :

س ن کاکە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216410
دانيشتووی :ببناوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2184
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1102 :

م نيژاد
س ن کەرﯾم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71761
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1103 :

وری
س ن کە ھو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32931
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1104 :

فی
س ن ﯾوسف
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013291
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=223
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1105 :

وبی
س ن ﯾوعقو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917350
شتووی :ب سارران ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3220
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1106 :
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سی
س ن ﯾونس
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114841
شتووی :چيچووران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1983
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1107 :

ەمامی
س نی شە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116405
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2175
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1108 :

حيد محەمەد ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60353
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
بااشووری کورددستان
و ت:
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ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1109 :

عەدی
سام ئەسع
حيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317137
دانيشتووی :ککەسنەزان
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2997
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1110 :

سام جدی
حيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716934
شتووی :چﯚپ ی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2773
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1111 :

سام حوس نی
حيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317136
م لە
شتووی :ھەرم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2996
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1112 :

سام مودەررسی
حيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814368
شتووی :بەسرری
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1431
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1113 :

می
سام کەرﯾم
حيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114837
دانيشتووی :ققوڵ ئەست ر
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1977
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1114 :

سماعيلی
مەت ئيسم
حيکم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011031714410655588
سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
پاشان شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە1115 :

حەبيب ئازەروەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221217441
دانيشتووی :بلوچه ،کامياران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3322
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کامياران
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1116 :

حەبيب ئيبراھيم پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317135
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2995
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1117 :

کەندەری
حەبييب ئەسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716931
شتووی :دارەتووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2770
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1118 :

ەدی
حەبييب ئەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716939
دانيشتووی :ققسقاپان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2768
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1119 :

ی
حەبييب چراغی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717615
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دانيشتووی :ززەردوﯾی ،پاوهه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3483
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1120 :

ی
حەبييب دانيالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317509
شتووی :سەرپپل زەھاو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3398
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
زەەھاو
شارەەکان:
ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1121 :

شانی
حەبييب درەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716924
دانيشتووی :ئئاختەپە
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2767
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1122 :

قاری
حەبييب زولفەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213678
ەدە
حە ب  ،نەغە
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=639
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1123 :

ەدی
حەبييب محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716938
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2769
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1124 :

ی ئازەر
حەبييب ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814366
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دانيشتووی :بەفرەوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1429
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1125 :

حەبيبو

ئەحمەدی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417510
دانيشتووی :کﯚﯾک
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3397
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1126 :

حەبيبو

ئە

وەﯾسی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222317830
دانيشتووی :کﯚرە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3727
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1127 :

حەبييبو

باباﯾﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717622
دانيشتووی :ددوورﯾسان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3485
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1128 :

حەبييبو

بەدرری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918052
ە ،سنە
شتووی :گەزنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3722
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1129 :

حەبييبو

س ن پور
حوس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217821
ەرگە سا ی شەھيدبوون 1359 :سەررچاوە :ما پەڕی
ﯾەتی :پ شمە
سنە بەرپرساﯾە
شتووی :نزارس
دانيش
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htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=3723
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1130 :

حەبييبو

خەننجەرپور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117431
ھەنگ
شتووی :ئەو ھ
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3306
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1131 :

حەبييبو

سانە
رەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716932
دانيشتووی :ققسقاپان
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2771
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1132 :

حەبييبو

دی
زەند

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317833
سنە
دانيشتووی :ککيلەچەرمو ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3724
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1133 :

حەبييبو

سار
سﯚفی حەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716933
ەميشە
شتووی :باخچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2772
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1134 :

حەبييبو

باسی
عەبا

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814367
شتووی :مەھاباد
دانيش
ک.ناوەندی
ساﯾەتی :ئ.ک
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1430
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1135 :

حەبيبو

فاتحی

http://www.kurdipedia.org/?q=2011031714410655591
سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
پاشان شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە1136 :

حەبيبو

فەالحی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416827
دانيشتووی :دەرەسپ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2655
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1137 :

حەبيبو

ﻻﭘەڕە
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008102519
99878
مانگ راگيران
ستبەسەرکراو پاش س م
و
ەمەن  29سااڵ لەشاری ممەھاباد دەس
تە
ەالﯾەن لقی1ی دادگای ئيننقالبی
ی مەھاباد ،للەئەنجامدا لە
العاتی شاری
ەئيدارەی ئيتال
لە
بەلەس دارەدان
س
ەکان"
لەگەڵ ﯾەک ک لە ""حزبە کوردﯾيە
ڵ
ەو شارە ،بەتتاوانی ھاوکاررﯾکردن
ئە
 2013لە ورم لەس دارەددرا.
مەحکوم کرا و لە 3-10-25
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سياسی
جﯚری کەس :زﯾندانی س
ج
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژمارە1138 :

حەبييبو

فی
لوتف

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317832
دانيشتووی :ککامياران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3728
8
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1139 :

حەبييبو

ميرززاﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217828
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3725
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1140 :

حەبييبو

حمودی
مەح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317829
دانيشتووی :بباقالوا ،سنە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3726
6
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1141 :

حەبييبو

کەرەم پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416826
شتووی :تﯚک ن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2654
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە

651

http://www.kurdipedia.org

پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1142 :

حەبييبو

ەحمەدی
ی ئە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717623
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3484
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1143 :

ــ ھەزەخ،
 1979ش ناخ ـ
1
ووی
حەزنە ئافشارر ناسراو ببە )دﯾالن(( ،لەداﯾکبو
واری
شو ن و بەرو
ەزەخ ،و
ن  1992ش ناخ ــ ھە
شدارﯾکردن
بەش
گيانللەدەستدان؛ 1999ببﯚتان ــ کاتﯚژﯾرکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92301
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە1144 :

ﯚپتەپەﯾی
ەسەن قادر داود گﯚ
ە داود  -حە
سﯚی قالە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4152207177
75840
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ی ت پی  21ی کەرکوک.
ﯾەک ک لە فەررماندە ئازاکانی
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
پپارت:
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
کەرکوک
شارەکان:
ش
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ژمارە1145 :

 1سا ە
دا کی 13
سەن  -مند
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74179
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1146 :

شەک
سەن ئاتەش
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71787
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1147 :

ە
سەن ئاژدە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213674
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دانيشتووی :ک ل
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=643
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1148 :

سەن ئاسييابانی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417179
دانيشتووی :مميرەدێ
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3001
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1149 :

سەن ئيبراھيم زادە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313864
خورﯾنج
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=869
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1150 :

سەن ئيبراھيمی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614331
ە
شتووی :بناوﯾلە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1197
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1151 :

سالمی
سەن ئيسال
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417178
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3002
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1152 :

ە
مەد پەنجە
سەن ئەحم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71760
ق .کييمياوی
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1153 :

مەدی
سەن ئەحم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113524
دانيشتووی :ببا گير ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سروشتی زﯾزو و
ی
ی ماتی سا ی  1338بوو .روا ەتی زەرردەپەڕی خﯚڕ لە
ئ وارە پاﯾيز کی
شتی شنﯚ ما ئاواﯾی دەکررد و روناکيی بە
ب رەنگی پاﯾيز لە گەوەی ک وەکانی دەش
ەﯾەکی
ھيوای بنەما ە
ست رەﯾەک لە ئاسمانی ھ
ی پاﯾيز دەسپارد .لە پ ئەس
شەوی در ژی
ش
ەسەن لەو کااتەدا
حە
شاری شنﯚ ئەنگوووت.بە
ی
سەر بە
ی با گيری س
وەرز ی ئاواﯾی
پ يناﯾە ناو قﯚناخی ژﯾانەوە و دەگەڵ ﯾەککەم دەنگی گگرﯾەی ،ناوچاوانی بوو بە ل نووسی
لە پ ناو گەلەککەﯾدا،
قە ەمی قەدەەر و گيانی پاککی ئەو رۆ ە کوردەی بﯚ ببەختەوەری ە
ەکەم قﯚناخەککانی ژﯾانيدا روی کردە قوتابخانە و دەوورەی
حەسەن لە ﯾە
ەرخان کرد.ح
تە
ەبوونی پﯚلی با تر لەو
ەبەر ھﯚی نە
سەرەتاﯾی لە ز دەکەی )باا گير( ت پەڕ کرد.پاشان لە
س
نە ﯚس و ئەو جار بﯚ
شارۆچکەی ە
گگوندەدا ،روی کردە ئاواﯾی د شەمس و ھەر وەھا ش
ەو
قﯚناخەکانی باا تری خو ند
قﯚناخی کﯚتاﯾی ،رروی کردە شااری شنﯚ و لە
ی
دن واتە
قﯚ
ژاندرمەکانی
ی
لەالﯾان
ن
دا.پﯚلی چوارەەمی کﯚتاﯾی بوو کە
ی بە خو ندند
شو نە در ژەی
ش
بازخانەی
شبگيرﯾی و رەەوانەی سەربا
شا وی رەش
سی پاشاﯾەتيووە کەوتەبەر ش
رژژﯾمی نگرﯾس
چوارمانگ ک للەو قﯚناخە دەەگوزەرا
ەر بەشاری پپيرانشار کرا .ھ شتا تازە چ
جە دﯾانی سە
ج
ەتی
خﯚﯾان دژ بە رژژﯾمی پاشاﯾە
ن بەشﯚڕشی بەر ب وی خ
ککە گەالنی ئ رران دەستيان
رژﯾمی پەھلەوﯾدا ،سەربازخانەککەی بەج ھ شت و
ی
ککرد.لە ھەل و مەرجی روووخانی
ندن .بە م زۆری
ی زانست ،پ ی ناوە ناو گﯚﯚڕەپانی خو ند
بﯚﯚ خﯚ تەﯾار کرردن بە چەکی
مانپەروەرانە و ئەمەگناساننەی بەرانبەر بە گەلە چەووساوە و
ستی نيشتم
ەخاﯾاند ،ھەس
نە
رﯾزەکانی
ی
ی ھانيدا چەک ی شەرەف و قارەمانەتی ھە گری و للە ناو
بنندەستەکەی
ەرکات.لەو کاتەوە
شمەرگە دەبە
بەرگی پيرۆزی پ ش
ی
حيزبی د موکرراتی کوردستتان دا،
ح
ژەی بە
سمکﯚی ئەو ککات دا در ی
شمەرگەﯾەک لە ھ زی س
ک
سەن وەکوو پ ش
شەھيد حەس
ش
ەرەکانيدا.سا ی  1359لە شەڕی ورم بەتوندی بررﯾندار بوو و پااش
خەبات و بەربە
خ
ەخﯚشخانەی شاری
ی
ی لە ورم للە مردن رزگارری بوو و بﯚنە
س رۆژ مانەوەی بە نھ نی
ەی شنﯚ بەرەەو
ی د موکراتی کوردستان ناچار کرا ناوچە
شنﯚ راگو زرا.ککات ک حيزبی
ش
حەسەن وەک ئەندام کی ببەوەج و
 ،شەھيد ح
ن و دەوروبەر بەج ی ب
دەشتی الجان
شتەوە.
حيزبيی لە ناوچەککەدا خﯚی ھ ش
ی
ی ئەرک و کارەەکانی
ەج ی کردنی
ککارامە بﯚ ج بە
يراﯾەوه.
خە کی کورد ببە سەرباز گير
الوانی دﯾکەی خ
نی
ک ھەموو
حەسەن وەک
سەرئەنجام ح
س
سداران
وەک سوپای پاس
ەتی سەربازی خﯚی ک
شو نی خزمە
ە م ئەو جارەەﯾان بﯚخﯚی ش
بە
ئاواﯾی د شەمس نيشتەج ی کرا کە
ی
ە ﯾەک ک لە پ گەکانی دوژژمن لە
دﯾاری کرد و لە
ەر پەالماری ررۆ ەکانی
گەی دﯾکەی دوژمن ،کەوتە بە
ڵ چەند پ ی
ەو بنکەﯾە ھاوکات دەگەڵ
ئە
ھاوڕێ لەگەڵ
ێ
حەسەن
ی بەسەردا گگيرا.لەو کاتەددا شەھيد ح
حيزبی د موکررات و دەستی
ح
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چەند ھاوسەربازەکانی خﯚی ،لە الﯾەن رژﯾمی دژی گەلی ئاخوندی بە تاوانی
ھاوکاری و بەدەستەوەدانی ئەو بنکانەی رژﯾم ،سا ی 14-5-1365ی ھەتاوی گيرا و
رەوانەی بەندﯾخانە کرا .سەرئەنجام پاش س ساڵ مانەوە لە زﯾندان ،سەرلەبەﯾانی
رۆژی س شەممە ر کەوتی 1988.10.03لە زﯾندانی دەرﯾای ورم  ،لە پ ناو وەدی
ھ نانی ئازادی و د موکراسی و گە شتن بەمافی رەوای نەتەوەکەی بەشانازﯾوە چﯚ
ژ ر پەتی س دارە و گيانی بە نيشتمان و گەلەکەی بەخشی .
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=599
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1154 :

حەسەن ئەحمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118435
دانيشتووی :رەوانسەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3666
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1155 :

حەسەن ئەسکەندەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325814384
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1443
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1156 :

حەسەن ئەلياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314216
دانيشتووی :کانی گو ز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1293
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1157 :

حەسەن ئەنوەر حەسەن  -مامﯚستا کاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200910231639322103
سا ی  1950لەداﯾکبووە و لە  1972پەﯾمانگەی مامﯚستاﯾانی تەواوکردووە ،لەکﯚتاﯾی شەستەکان
لەﯾەک تی قوتابيانی کوردستان کارﯾکردووە.
سا ی  1974بەشداری شﯚڕشی ئەﯾلولی کردووەو دوای نسکﯚی  1975راگوازراوە بﯚ باشووری عيراق
و دوای سا ک گەڕاوەتەوە کوردستان ،ھەمان ساڵ دەب بەئەندامی کﯚمە ەی مارکسی لينينی ،لە
 1976لەگوندی وەلزی با ەکاﯾەتی دەب بەمامﯚستاو دواتر دەچ تە ئﯚردوگای بەستﯚرە ،جگە لەکاری
مامﯚستاﯾی ،سەرپەرشتی شانەکانی ر کخستن دەکات ،ھەرﯾەک لە ھەﭬاالن )مامﯚستا بەکر
مستەفا و مامﯚستا سەﯾفەدﯾن( ئەندامی شانەکەی ئەو بوون ،سا ی  1979بەھﯚی ئاشکرابوونی
ھ ەکانی ر کخستن دەب بەپ شمەرگە ،لەﯾەکەم خولی کادﯾران لە ناوزەنگ پلەی ﯾەکەم
بەدەستد ن ت و بەڕ ز مام جەالل کالشنکﯚف کی بەدﯾاری پ دەبەخش ت ،لەسا ی  1980دەب بە رابەر
سياسی ھەر می ھەشتی ھەول ر ،لەھەمانکاتيش فەرماندەی کەرت کی ئەو ھەر مە دەب ت ،لە
 1980/12/25لەگوندی قەراسنجی سەرووی بناری چيای سەفين لەداستان کی کەم لەگەڵ
ھاوسەنگەر کی دا شەھيد دەبن.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە1158 :

ئاغا
سەن باﯾزئا
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318214
دانيشتووی :پپيرانشار
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4117
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1159 :

سەن باﯾەززﯾدی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814371
شتووی :د بﯚکرر
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1435
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1160 :

حی
می فەتاح
سەن براﯾم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814372
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خە يفە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1437
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1161 :

سەن بەرززگەر
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716937
ی و ران
شتووی :تەرکی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2776
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1162 :

سەن بەقاﯾی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217460
دانيشتووی :ککامياران
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3323
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1163 :

سنگ
سەن پرس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313866
شەوان
شتووی :گردئاش
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=870
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1164 :

خزری
سەن پورخ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213676
ەدە
دانيشتووی :ققە تان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=641
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1165 :

مەند
سەن پورم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814381
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1442
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1166 :

سەن پوﯾا
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313868
شتووی :کە ەککين
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=864
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1167 :

ش رانی
سەن جاش
سەن پيرۆتتی  -حەس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113522
شنﯚ
جاش ران ،شن
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=591
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1168 :

حەسەن پيرۆتی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111304513999
دانيشتووی :جە دﯾان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=867
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1169 :

حەسەن پەژمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281313861
دانيشتووی :قە ت
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=865
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1170 :

حەسەن پەڕنيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813132
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چەشمەگﯚل ،،شنﯚ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=149
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1171 :

 1998 / 1ئە مانيا
کن 12/ 3
سەن تاشک
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307139
92968
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1172 :

ەرخونی
سەن تەبە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116401
دانيشتووی :ووەردێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2170
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1173 :

سەن ج ت
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814389
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1450
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1174 :

مشيدی
سەن جەم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816629
دانيشتووی :ققە جوغە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2453
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1175 :

ھانەبين
سەن جەھ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354183
32957
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1176 :

س نزادە
سەن حوس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313860
دانيشتووی :ببەرکەمران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=863
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1177 :

س نی
سەن حوس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116394
ەھەرم
شتووی :رەشە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2163
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1178 :

س نی 2
سەن حوس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717619
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دانيشتووی :ژژالە ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3486
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1179 :

س نی 3
سەن حوس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317834
شتووی :سنە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3733
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1180 :

سەن زادە
سەن حەس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914402
ە
شتووی :دربکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1452
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1181 :

سەن نژاد
سەن حەس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116398
دانيشتووی :ن ژاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2167
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1182 :

سەنزادە
سەن حەس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614328
شتووی :گﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1200
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1183 :

قی
سەن حەق
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413014
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شنﯚ
دانيشتووی :گگرکاشان ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=94
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1184 :

سەن حەلييمی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814369
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1432
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1185 :

دئەقدەم
سەن خاليد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814382
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دانيشتووی :پپشتەپ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1446
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1186 :

سەن خاو ی
حەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514520
04754
خاو ی( ،سا ی )(1940
حەسەن و
مەحمود ناسراو بە )ح
د
سا ح
سەن حەمەس
شەھيد حەس
ش
ھيد حەسەن لە
ە گوندی )خاوێ(ی سەر بە ناوچەی ققەرەداخ لەداﯾﯾکبووه ،شەھ
لە
تک ش ھاتﯚتە دنياوە ،بﯚﯾە لەبەر ھەژارﯾﯾی و پەﯾداکردنی
خ زان کی ھەژژاری زەحمەتک
ەر خو ندن.
ی نەخراوەتە بە
قوتی رۆژانە بﯚﯚ خ زانەکەی
قو
ھﯚی زﯾرەکی خﯚﯾەوە
شمەندو بيررونناک بووە بەھ
د حەسەن مررۆﭬ کی ھﯚش
ە م شەھيد
بە
تووانی زۆر بە بباشی ف ری خو ندنەوەو ننوسين بب .
ی
سەرەتای ژﯾانييييەوە
شەھيد لە س
ش
ھەستی بە چەوسااندنەوەی ميلللەتەکەی کرردووە،
دا
وڕو تينی الوﯾد
ی ع راقەەوه ،بﯚﯾە ھەر لە سەرەتای گوڕ
ە جياجياکانی
ەالﯾەن رژ مە
لە
کردبوو.
و
لە ھزرﯾدا چەککەرەی
مەرگاﯾەتی ە
خەبات و پ شم
بييروباوەڕی کوورداﯾەتی و خە
 (21ساڵ بوو پپەﯾوەندﯾکردوووە بە
کە تەمەنی ) 2
سەن سا ی ) (1961دا ە
شەھيد حەس
ش
شﯚڕشی ئەﯾللول-ەوەو بووەە بە پ شمەررگه.
ش
ەزووﯾی پلەککانی پ شمەررگاﯾەتی ب ی تا بوو بە سە
ە شﯚڕشی ئئەﯾلولدا زۆر بە
لە
ەرلق،
 (19بﯚ
ەرچاوی ھەبو و لە شەڕو روووبەڕووبوونەووەکانی ن وان سا ی )961
ەشدارﯾی بە
بە
 (1962وەک شەڕەکانی ددەربەندﯾخان ،دەربەندی باازﯾان ،قيتارەککەی کفری و
)2
ەردی تر.
گ ەزەردەو کﯚڕڕەکو سەفينوو چەندﯾنو نەبە
 ،(19لەگەڵ ﯾﯾەکەم چەخم
شﯚڕشی )975
ھەرەسی ش
سەن لەپاش ھ
شەھيد حەس
ش
ماخەی
ستان-
دەرانی کوردس
مە ەی رەنجد
کخستنو کﯚم
ە رﯾزەکانی ر ک
شﯚڕش پەﯾوەندﯾکردەوە بە
ش
ەشداری دەﯾانو سەدان چااالکی ناوشارری کردووەو ددەﯾانو
ی ژﯾانی دا بە
ەوە ،لە ماوەی
ەگەڵ
شکرابوونی لە
گەﯾاندووه ،لە دوای ئاش
،
شﯚڕش
ش
ی گەلو
سەدان تاوانباری بە سزای
س
ئەرکەکانی
ی
ئەنجامی بەج گەﯾاندننی
ی
ی چەلەبی( ،لە
ە ناوی )عەلی
ھاوڕ يەکی بە
ھ
 (19ب ﯾاردەدر ت
کخستنی کﯚمە ەوه ،سا ی )976
ی
یر
الﯾەن ناوەندی
ر کخستن لەال
سەن خەباتی شارو شاخ گگر بدات و پەﯾﯾوەندﯾدەکات بەھ زی
شەھيد حەس
ش
پ شمەرگەوه.
)سيروان
ن
دی نەمرو قارەەمان
کە ی شەھيد
سەن لەم ماوەەﯾەدا زۆر ت ە
شەھيد حەس
ش
کاک سيروان
تاا ەبانی( دەب ت و زۆر ﯾەکتترﯾان خﯚشدەەو ت ،تەنانەت لە خﯚشەووﯾستی ک
لە ھەر می )(5ی
چوونە دەرەوەی ە
ە
ەی ناو دەن ت )سيروان( ،دوای
ککوڕە بچکﯚلەکە
سا دەکر ت ببە ئامرکەرت لە کەرتی )(2ی بازﯾان.
قەرداغی ئەوس
قە
سەن لەبەر ل ھ
شەھيد حەس
ش
ھاتووﯾی و زﯾررەکی خﯚی پپلە پلە پلەکاننی پ شمەرگگاﯾەتی
شمەرگاﯾەتی ببە
فەرماندەی د سﯚز ئەررکەکانی پ ش
ی
شە وەک کاد رو
دەب و ھەميش
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ئەنجام دەگەﯾەن ت.
ب گومان شﯚڕشی نوێ جو ەو بزاوت کی نو تربوو ،بﯚﯾە پ وﯾستی بە قوربانی زﯾاترو
خەباتی چ تر ھەبووەو رووبەرووی دەﯾان شەڕ بوونەوە کە پيالن بوون بﯚ
شکستپ ھ نانی )ی.ن.ک( ،بە م شەھيد حەسەن ھەم شە وەک فەرماندەﯾەکی
ئازا بەشدارﯾکردووە لەو شەڕانەدا )شەڕی گەرميانو سەنگاو و داستانی زﯾنانەو
داستانەکانی شارەزوورو گەرميانو مەفرەزەکردن بﯚ شاری سل مانی و شەڕی بازﯾانو
شەڕی تيمار لە ناوچەی قەرداغ( ،کە چەندﯾن ئەفسەرو پلەدار لەم شەڕانەدا کوژران،
شەڕی تەنگيسەر کە تەرمی شەھيدی سەرکردە )کاک ئارام(ﯾان دەرکرد ،ئەم شەڕە
زۆر سەخت بوو ،کە لە ئەنجامدازﯾاتر لە ) (100جاشو سەرباز کوژران .تەنانەت
شەھيد حەسەن لەم شەڕەدا گوللەﯾەک بەر سەری دەکەو ت بە سەختی برﯾندار
دەب ت.
لە شەڕی گورباز دا بەشداری بەرچاوو قارمانانە دەکات ،کە شەڕەکە بە فەرماندەﯾی
خﯚی بووه ،لەم شەڕەدا مام رۆستەمو چەند پ شمەرگەﯾەک لە الﯾەن ھ ز کی
دوژمنەوھگەمارۆ دەدر ن ،بە م شەھيد حەسەن کە لە گوندی ھﯚمەران دەب ت،
بەخ راﯾی ھ ز کﯚدەکاتەوەو ئاب وقەی گوندی گورباز دەدەنو مام رۆستەمو ھەﭬا ەکانی
ئازاد دەبن.
شەھيد حەسەن لە شەڕەکانی باوەخﯚش نو کانی ساردو فەق چنەو ناوچەی
دەربەندﯾخانو کو ەجﯚی سەر بەناوچەی گەرميانو چەندان داستانو رووبەرووبوونەوەی
تردا بەشدارﯾکردووە.
شەھيد حەسەن ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکان ،لە سا ی
) (1979لەسەر ب ﯾاری سەرکرداﯾەتی ،شەھيد حەسەن خاو ی و سيروان تا ەبانی و
ھاور کانی بانگکران بﯚ سەرکرداﯾەتی لە ناوزەنگ بەھﯚی قارمان تی و ناوبانگی چاکی
شەھيد حەسەن خاو ی-ﯾەوە ناوەندی کﯚمە ەو سەرکداﯾەتی )ی.ن.ک( برﯾارﯾاندا
پلەی ج گری ھەر می )(5ی قەرداخی پ ببەخشر ت ،کە بە تاﯾبەتی لەالﯾەن بەر ز
مام جەالل-ەوە بﯚ ئەو پلەﯾە دەستنيشانکرابوو.
بە م بەداخەوە کە شەھيد حەسەن تەمەنی ج گری ھەر می زۆر کورت بوو ،بﯚﯾە
نەﯾتوانی وەک پ وﯾست خزمەتی زﯾاتر بە کوردو )ی.ن.ک( بکات و لە کات کدا کە
سەرکرداﯾەتی ب ک چەکو تەقەمەنی دابوون کە بﯚ بەری قەرەداخ-ی بگو زنەوە،
بە م لە ر گەی گەڕانەوەﯾاندا بﯚ ناوچەی قەرەداغ ،کاتژم ر )(10ی شەوی دووشەممە
 1979/4/30-29لە د ی )ز رﯾن جﯚ(ی گەورە لە ناوچەی شارەزوور ،دەکەونە بﯚسەی
رەوە جاش کەوەو سەرەنجام لەگەڵ ) (5ھاوڕ ی تردا شەھيد دەکر نو دەگەنە
کاروانی پ سەروەرﯾی شەھيدانی )ی.ن.ک( ،کە ئەوانيش برﯾتيبوون لە شەھيدان
)سيروان تا ەبانی فەرماندەی ھەر م ،حاجی چاوشين کاد ر ،عەلی چەلەبی کاد ر،
نەجات رەحيم پ.م و محەمەد حاجی کەرﯾم-ھاو تی).
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1187 :

حەسەن خدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114840
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سيوچ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1981
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1188 :

ی
سەن خزری
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714337
شە
شتووی :قاميش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1196
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1189 :

ی2
سەن خزری
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118317
دانيشتووی :بباساوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2165
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1190 :

ەبی
سەن رەجە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813083
دانيشتووی :ش خان ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=177
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1191 :

مانپور
سەن رەحم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814383
تەمر
شتووی :داشتە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1444
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1192 :

مانپور 2
سەن رەحم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118357
بەند
شتووی :داشبە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2455
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1193 :

مانيان
سەن رەحم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32941
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1194 :

سەن رەحييم پور
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814387
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1449
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1195 :

ەمزەکﯚکە
ە
ەسەن ھە
سو ی  -حە
سەن رەس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813116
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=165
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1196 :

شادەتی
سەن رەش
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814390
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :کادری محەللی
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1448
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1197 :

شيدی
سەن رەش
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317839
ن ،سنه
شتووی :چەنان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3730
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1198 :

ەزانی
سەن رەمە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213673
غەدە
خە يفان ،نەغ
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=645
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1199 :

سو نژاد
سەن رەوس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716935
دانيشتووی :ققسقاپان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2774
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1200 :

عی
سەن زارع
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318207
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4110
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1201 :

ون
سەن زەﯾتو
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113593
شتووی :ماکﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=525
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1202 :

سەن ساززواری
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814386
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1438
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1203 :

سەن سا ح پوور
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71748
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1204 :

تە
سەن سنتە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317146
ە
شتووی :سنتە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2999
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە1205 :

سەن سورری
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114839
ت ،بانە
شتووی :ئا وەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1980
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1206 :

سەن سورری 2
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614330
دانيشتووی :ننستان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1198
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1207 :

سەن سو تانزادە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814380
شتووی :خە يففان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1445
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1208 :

فی
سەن سﯚف
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314228
شتووی:
دانيش
ساﯾەتی:
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1289
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1209 :

ھرابی
سەن سﯚھ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814378
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1440
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1210 :

سەن سەلليمی
حەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317507
دانيشتووی :ققورشيواشی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3400
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1211 :

رازی
سەن شير
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816632
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2454
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1212 :

خەپور
سەن ش خ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116397
دانيشتووی :گگە وو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2166
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1213 :

خەﯾی
سەن ش خ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116395
دانيشتووی :ککانی زەرد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2164
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1214 :

سەن شەببخون
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116399
دانيشتووی :تتوژەڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2169
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1215 :

سەن شەررﯾفپور
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013222
م ئاوا ،ورم
شتووی :ھاشم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=297
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە1216 :

فەق جيکاانلوو
سەن شەف
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418235
دانيشتووی :ﯾﯾارمق ،ماکﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4139
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1217 :

قاميشلی
ی
1998 / 1
ن 10 / 22
سا حەسەن
سەن عيس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306519
92916
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1218 :

دو ئازادە
سەن عەبد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917351
شەلە ،مەرﯾواان
شتووی :قاميش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3219
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1219 :

دو
سەن عەبد
حەس

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317147
دانيشتووی :ککەوسان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2998
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1220 :

دو
سەن عەبد
حەس

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413053
شتووی :دڕوو ،شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.kh
hakelewe.ne
et/shehid/sh
how.asp?linkk=54
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە1221 :

دی
سەن عەبد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215716936
دانيشتووی :دداشبەرات
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2775
5
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1222 :

ەب
سەن عەرە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313862
شتووی :سەرووکانی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=866
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1223 :

سەن عەزﯾﯾزی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816625

ﻻﭘەڕە

685

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :ئئاختەپە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2452
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1224 :

سەن فەتاحی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916341
شتووی :مازواننبەن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2122
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1225 :

سەن فەتاحی 2
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417171
شتووی :کانی سپی سەرووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3003
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1226 :

سەن فەتاحی 3
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717620
شتووی :زەردوووﯾی ،پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3487
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1227 :

سەن فەرززاﯾی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317837
دانيشتووی :بباﯾنچو ،سنە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3732
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1228 :

ھادی
سەن فەرھ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317838
شتووی :پيلک ،،سنه
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3731
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1229 :

حەسەن فەرەجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113590
دانيشتووی :قاﯾر ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=528
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1230 :

حەسەن قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114838
دانيشتووی :ﯾاقوب ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1978
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1231 :

غی
سەن قﯚرغ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313859
دانيشتووی :ببادﯾناوێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=861
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1232 :

سەن گوڵ جەوانی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814385
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1439
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1233 :

ﻻﭘەڕە

689

http://www.kurdipedia.org

دی
سەن گەرد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518257
شار
دانيشتووی :نناوچەی پيرانش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4174
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1234 :

ج سوخت
سەن گەنج
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318216
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4118
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1235 :

جەدوخت
سەن گەنج
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313858
شتووی :کاسوورەدێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە

690

http://www.kurdipedia.org

http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=859
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1236 :

الن
سەن لەﯾال
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313857
شتووی :بادﯾناووێ
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=862
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1237 :

ەمەدپور
سەن محە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214859
دانيشتووی :ببﯚﯾەن
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1979
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1238 :

ەمەدی
سەن محە
حەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813147
شنﯚ
دانيشتووی :تتاچيناوێ ،شن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=133
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1239 :

دی
سەن مراد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416828
شتووی :تازاوا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2656
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1240 :

دی 2
سەن مراد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917347
ی ،مەرﯾوان
شتووی :دەری
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3218
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1241 :

ەری
سەن منبە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317831
دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3729
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1242 :

ەدﯾب
ەفەقی ئە
سەن موتە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116400
دانيشتووی :ئئا وەتان
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2168
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1243 :

سەن ميرززا د شاد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301057116
62648
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1244 :

ە
سەن مينە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716588
شتووی :ئەسپپووک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2391
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1245 :

حمودی
سەن مەح
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213677
دانيشتووی :ککﯚئيک ،نەغە دە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=640
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1246 :

حەسەن مەحمودی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814969
دانيشتووی :گو ک تەپە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1434
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1247 :

حەسەن مەحمودی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118406
دانيشتووی :ھەنجيف
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3190
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1248 :

حەسەن مەحمودی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118456
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دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4121
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1249 :

عروفی
سەن مەع
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71807
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1250 :

سودی
سەن مەقس
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317508
دانيشتووی :ککرندغرب
ک.ش
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3399
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1251 :

کەس
سەن مەلئئازادە  -ب ک
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814373
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1436
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1252 :

سەن مەوللودی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317145
شتووی :تەﯾمانقە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3000
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1253 :

سەن ناقوللی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281313867
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دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=868
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1254 :

می
سەن ندﯾم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217442
شتووی :ز وﯾه ،،کامياران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3324
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1255 :

ی
سەن نوری
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816947
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چﯚپ ی
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2777
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1256 :

مزەزادە
سەن ھەم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614329
شتووی :گﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1199
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1257 :

سەن وەکالەتی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113423
دانيشتووی :ققەرەب غ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=473
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1258 :

دە
سەن کورد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814370
عەو کوردە
دانيشتووی :ع
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1433
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1259 :

ی
سەن کيانی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213675
ێ ،نەغەدە
شتووی :باﯾزاوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=642
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1260 :

سەن کەرﯾﯾمی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325814388
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1451
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1261 :

سەن کەرﯾﯾمی 2
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118316
سنجوێ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2162
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1262 :

ودﯾفەر
وساوە( زو
سەن)چەو
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318217
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4120
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1263 :

حەمدول

داشجی  1998 / 11 / 16زﯾندانی ماردﯾن

http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070292943
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە1264 :

حەمدﯾيە کاپان بەروار  1998 / 12 / 24وان چاالکی فيدائی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071592975
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە1265 :

حەميد چاکر  1998/11/19ئامەد ،لە ئەنجامی ئەشکەنجەدا شەھيد بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070992961
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە1266 :

حەميد سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813310
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دانيشتووی :نناوچەی ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=302
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1267 :

ی واحد
ميد کەرﯾمی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71789
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1268 :

وی
ميد ﯾەحيەو
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317851
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3739
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1269 :

ميد ﯾەگانە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813309
ھاشم ئاوا ،وورم
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=301
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1270 :

گو چين
مە ئەمين گ
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818113322
24736
چين(
 19لە داﯾک بوووە .بەھﯚی ئەوەی کە بررا گەورەکەی )عەول گو چ
ە سا ی 939
لە
کی بﯚ
داﯾکی و خوشک ک
ی
ت ،لە سەرەتای پەنجاکاندا لەگەڵ
ەگەڵ خوولە پيزەدا دەب ت
لە
چين و
ئەوەی عەول گو چ
ی
ەبجە ،دوای
،
ماوە س سااڵ دووردەخر نەوە بﯚ شاری ھە
رژ می ع راقەووە دەکوژر ن ،ئەوانيش ئاززاد
خوولە پيزە لە شاخی کەتووو لەالﯾەن ژ
خ
دەکر ن و دەگ نەوە بﯚ ناو خزموکەسوووکارەکەﯾان و لە گوندی بنااوﯾلەی گﯚﯾژە
شمەرگەی شﯚﯚڕشی ئەﯾللوول و لە
تييەوە دەب تە پيش
ە
نييشتەج دەەبن .لە تەمەننی الو
ەرپەل ک سەررکرداﯾەتی زۆۆر شەڕ
دەکات و وەکو سە
ت
شداری
ی گەورەدا بەش
دەﯾان چاالکی
ەس کی
شاری سل مانيدا ،ھەربﯚﯾە لە نناوچەکەدا کە
ی
چەی شارباژ و ناو
دەکات لە ناوچ
شمەرگەکانی
ی
دەچن بە ھانای پ
ن
سا ی  1974ککات ک ھ زی خەبات
نااسراوە .لە س
دەب ت ،ھەر ئەووکاتە
س ،لە  16ئاببی  1974دا ،شەھيد ب
ککوردستان لە چياﯾی کﯚرەس
زی ل دەن ت و پاشان
ھدﯾ کی گەورەەی کورد ر ی
س بارزانييەوەە وەکو شەھ
ەالﯾەن ئيدرﯾس
لە
بەخاک
ک
ەو يش
لە بناری سووررک و و ھەر لە
ەرمەکەی دەەبەنەوە بﯚ گووندی نﯚرک ە
تە
چين لە دوای خﯚی چوار ککوڕ و کچ ک
ە ئەمين گو چ
شەھد حەمە
دەسپ رد ت .ش
ەج دەھ يت.
بە
دﯾا لەالﯾەن )ککاوە ئەمين ،کوڕی شەھييد حەمە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
چين( لە2010-9-8 :
13:21:08
1
(
ن( سەبارەت بە )حەمەئەمين گو
ەمين گو چين
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارتی دﯾموکراتی کوردستان
پارت:
ژمارە1271 :

حەمە چاوشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070313573360414
رۆژی  1930-09-06لە شەڕی بەردەرکی سەرا شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1272 :

حەمە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031112141464388
ناوی تەواوی )ش خ محەمەد ش خ کرﯾم عيسی کەسنەزانی( لە ش خانی کربچنەﯾە ناسراوە بە
)حەمە رەش( سا ی  1957لە گوندی ھﯚمەرامانی ناوچەی قەرەداغ چاوی بەدنيا ھە ناوە .خو ندنی
سەرەتاﯾی لە سەنگاو تەواو کردوە .وەک عاشق کی کورداﯾەتی سا ی 1974لە تەمەنی  17سا يدا
پەﯾوەندی کردوە بە شﯚرشی ئەﯾلولەوە لە )زۆزک( پ.م بووە ..دوای گالنی ئەسپی ئەﯾلول بﯚتە
پﯚليس لە )سل مانی – کەالر – سەنگاو( دژی دزو جەردە و تاوانبار دەﯾان چاالکی نواندوە .سا ی
) (1977پەﯾوەندی کردوە بە کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستانەوە .سالَی ) (1978خەباتی شارو شاخی
پ کەوە گر داوە بوە بە پ شمەرەگە لە ھەر می )(1ی ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان .لة دەﯾان چاالکی
و نەبەردﯾدا سەمای مەرگی لەسەر جەستەی داگيرکەران ساز کردوە ِرۆژ لە دوای ِرۆژ پلەی کﯚڵ
نەدەری دراوەت  .سا ی ) (1980بوە بە فەرماندەی مەفرەزە لە جەباری .سا ی ) (1981کراوە بە
فەرماندەی مەفرەزە لە کەرتی بازﯾان .سا ی ) (1982کراوە بە ج گری فەرماندەی کەرتی ) (3ی
ھەمەوەند .سا ی ) (1984کراوە بە فەرماندەی کەرتی )(3ی ھەمەوەند .سا ی ) (1985کراوە بە
ج گری فەرماندەی تيپی ) (57ی سەگرمە .سا ی ) (1986کراوە بە فەرماندەی تيپی ) (51ی
گەرميان .سا ی ) (1987گواستراوەتەوە بﯚ فەرماندەی تيپی ) (53ی ش روانە .حەمە رەش و ای پ نج
جار برﯾنداربوونی رۆ ی گرنگ و بەرچاوی لەم داستان و نەبەردﯾانەدا بينيوە  :شەڕو نەبەردﯾەکانی
گرتنی سەنگاو _ داستانی گرتنی بيَتواتە _ نەبەردی دۆ ە ِرەق _ داستانی رزگاری _ نەبەردﯾيەکانی
شارباژ _ داستانی قەﯾوان ماوەت _ نەبەردی زﯾندانە _ ﯾەکەم رِەبيە لە شﯚرشی نو دا لەسەر
دەستی حەمە رەش گيراوە سا ی ) (1982لەسەر جادەی چەمچەماڵ _ سەنگاو .لە ئەنفالەکان دا
ھەزاران ھاو تی و پ شمەرگەی لە دەستی رژ م رزگار کردوەو گەﯾاندونيەتيە ناوچەی رزگار کراو رۆ ی
بەرجاوی ھەبووە بەتاﯾبەتی دوای ئەنفالی )1و (3لەسەر داوای خﯚی لە ناوچەکانی سنوری گەرمياندا
ماوەتەوە ،دواتر بﯚتە فةرماندەی ھ زەکانی پارتی زانی لە گەرميان بەھﯚی ﯾارمەتی ِر کخستنەکانی
کﯚمە ەی رەنجدەرانەوە لە سل مانی توانيان بنکەو بارەگای ھ زی پ شمەرگە لە سنوری گەرميان و
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ەماوەرو پەﯾوەەندی
غ و بازﯾان درووستبکەنەوە ..ھەر ئەم بنککانەش بوون بە ناوەندی ِر خستنی جە
قەرداغ
کردن
ر
و
کﯚن
ەی
اپەرﯾنی ئااداری ..1991
ر
سازدانی
ی
بﯚ
تی
ی
ﯾەک
اوی
بر
دا
کخستنی
ک
شمەرگە
پ
بە
ِ
ِ ِ
ِ
ھەﭬاڵ
شتی شەھيد رزگار کراوە ،بﯚ ھاوکاری ھ
شاری کفری بەسەرپەرش
ی  1991دا ش
ەرﯾنی بەھاری
لە ِراپە
 1991دوای
1
لەڕۆژی \3\11
ی
ھاور کانی ببەرەو )دووز( کەوتﯚتە رێ بە م
و
مەحمود(
ی
حاجی
سمانی
)عوس
ِ
گەﯾاندنی بە
ی
ﯾندار بووە بەنييازی
ی )دووز _ تککرﯾت( بە گولللە ھاوەن برﯾن
رزگار ککردنی دووز للەسەر جادەی
ەتە
مان بگ( کەوتﯚنە
بردوﯾانە بە م لە نزﯾک )سل ن
ە
کانی بەرەو ککفری
شخانەی سلل مانی ھاوڕ ک
نەخﯚش
ئاواﯾی دوا
ی
شەھيد بونيدا ب دوا ما
کەميننی )مجاھيدﯾﯾنی مرﯾەم رەەجەوی( ﯾەوەە لەگەڵ دوا سەفەری ش
ەو )کاروخ( ی ککورە تاقانەی ل کناوە.
جوتە کيژۆ و
ەی )ڕۆژان و ککەژوەست( ج
ی لەسەر و نە
نيگای
ەھيد
ماعيل( سەباارەت بە )شە
ەالﯾەن )ئاالن عەلی ئيسم
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
19:35:27
7 2012-3-10
ە رەش( لە0 :
حەمە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە
پارت:
ژمارە1273 :

ف عەلی
مە شەرﯾف
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60371
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھ
شارەەکان:
ھە ەبجە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1274 :

عەﯾنە
مە عەلی ع
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2192136468
87159
سا ی  1962لە سل مانی شەھيدکراووە.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ژمارە1275 :

مە غەفور ئاغجەلەرری
حەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121513513
30732
سا ی  1939للە خ زان کی کوردپەروەرو ناسراوی شاارۆچکەی
محەمەد غەفوور ئەحمەد س
م
ئااغجەلەر ھاتﯚﯚتە دنياوە.
م رۆ ە ھە کە
ری و
سەروەرﯾيە لە جوام ی
يە
خاوەنی م ژوﯾەکی پ
ی
ەوتووە
بننەما ەی ئەم
19
ئاغجەلەری سا ی 961
ی
نەمر حەمە غەفوور
ر
شەھيدی
ککورداﯾەتی و ففيداکارﯾدا .ش
شی ئەﯾلولەووە .
ەﯾوەندی کردووە بە شﯚڕش
پە
ەوە لەماوەﯾەککی کەمدا ش
ەھﯚی ئازاﯾەتتی و لەخﯚبورردووﯾی و رەووشت بەرزﯾيە
بە
شەھيد
ەناوبانگی ھ زی
ماندەﯾەکی بە
ەکانی و فەرم
ستەی ھەﭬا ە
حەمەغەفور بوووە سەردەس
ح
پ شمەرگەی کوردستان.
ەﯾلولدا چەندﯾﯾن داستانی ب و نەی
ەشﯚڕشی ئە
ەم فەرماندە کﯚ نەدەرە لە
ئە
ەلەر
چەما و ئاغجە
ڵ برا پ شمەررگەکانيدالە نااوچەی چەمچ
ھاوڕێ لەگەڵ
تﯚﯚمارکردووەو ھ
دووە .
دەﯾان پەالماروو شا وی ھ ززەکانی رژ مييان ت کشکاند
کوردو کوردستان تتەرخان کردبووو،
و
خﯚی بﯚ
ەموو ژﯾانی خ
ەغەفور کەھە
شەھيد حەمە
ش
ەﯾوەندی کرد بە شﯚڕشی نو ی گەلەککەمانو
سا ی  1976بە ب واﯾەکی پﯚ ﯾينەوە پە
س
سنوری کەرکوککی گرتە
مەفرزە سەرەتتاﯾيەکانی س
عەسکەری مە
سياسی و ع
ل پرسراو تی س
شﯚڕشی
ەشخە نی ش
زۆر لەدەوری مە
ماوەر کی ر
دا توانی جەم
ەستﯚو لەماووەﯾەکی کورتد
ئە
نوو دا کﯚبکاتەووە .
سنوری کەرکووکدا
مەغەفور لەس
سکەرﯾيەکانی شەھيد حەم
سی و عەس
چاالکييە سياس
چ
ستە د ی دووژمنانی ئازادﯾيەوەو
کی گەورەﯾان خس
ھ ندە قو و بەرفراوان بوون کە ترس ی
ئەم ھە ﯚ
ەناوبردنی م
ستەگەڕ بﯚ لە
ەکر گيراوەکاننی رژ م ھەمموو ھ زو تواناای خﯚﯾان خس
بە
النی رەشی بەکر گيراوان رۆژی 23ی تتەمموزی
سەرەنجام پيال
ەرزەف ەی کوورداﯾەتی و س
بە
ەپشتەوە خو ننی شەھيد
حەمەغەفورو حەوت
و
خەنجەر کی ژژەھراوی و لە
 1977بووبە خ
7
بەسﯚی خستە د ی د سﯚزانی کوردو
ی
ژان کی
ق رشت و ن
پ شمەرگەی تری بەناحەق
ککوردستانەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1276 :

مە قالەی ئەشغال
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7031357336
60408
سەرا شەھيد بوو.
 1لە شەڕی ببەردەرکی س
رۆژی 1930-09-06
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1277 :

ور
مە قەموورر  -قەمبوو
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4151559436
64539
ە سل مانی گگوللەبارانکرا.
سا ی  1987بەدﯾلگيرا و لە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :گوللەباراننکراو
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س
پپارت:
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ
پپارت:
ژمارە1278 :

حمود
سا ح مەح
مە کەرﯾم س
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60361
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1279 :

مە ﯾوسف
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914100658
89490
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شەھيدی حييزبی شيوعييی ئ اقی
پ شمەرگە و ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
باشووری کوردستان
و ت:

ژمارە1280 :

مەحوس ن قازی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316780
شتووی :سەرااو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2590
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1281 :

مەحوس ن کەرﯾمی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016689
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2090
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1282 :

مەخان پوررمراد
حەم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117063
ەڕ
شتووی :مەمەڕ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2909
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1283 :

وسرەوی
مەخان خو
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117769
شتووی :جوان ۆ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3663
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1284 :

مەخان عەزﯾزی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516533
دانيشتووی :ددۆ ەبی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2332
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1285 :

فاروقی
مەدەمين ف
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114129
شەختان
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1126
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1286 :

ور
مەرەحيم ئئەحمەدپو
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916985
شتووی :گزەرددەڕە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2807
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1287 :

دھقانی
مەرەحيم د
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616888
شتووی :کەرەففتوو
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2697
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1288 :

ی
مەحمودی
مەرەحيم م
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813071
دانيشتووی :ھ ﯾە ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=122
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1289 :

سادقی
مەرەشيد س
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516864
شتووی :پاشب غ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2700
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1290 :

حەسەن نژژاد
مەسا ح ح
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016676
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2360
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1291 :

ۆستەمپورر
مەسا ح رۆ
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817306
شتووی :قش ق
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3161
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1292 :

ەحيمی
مەسا ح رە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916336
شتووی :بانە
دانيش
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دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2117
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1293 :

سا حيان
مەسا ح س
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817307
دانيشتووی :ککانی ميران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3157
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1294 :

ور
سولەﯾمانپو
مەسا ح س
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817301
شتووی :دەرەققەال ،سەقز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3158
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1295 :

حەمەسا ح فەروخيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817302
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3160
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1296 :

حەمەسا ح مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616887
دانيشتووی :ناوچەی دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2698
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1297 :

وزەری
مەسا ح نو
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017396
شتووی :سەرددوش ،مەرﯾوان
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3280
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1298 :

ھيداﯾەتی
مەسا ح ھ
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517569
دانيشتووی :ئئارەبوغلوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3159
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1299 :

مەسەعيد مرادی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117411
الن
شتووی :پاﯾەگال
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3278
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1300 :

ەرخانەقا
مەعەلی بە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3241203446
60217
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ژمارە1301 :

شيری
مەعەلی ش
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917012
مەدئاوا
شتووی :ئەحم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2857
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1302 :

ی
محەمەدی
مەعەلی م
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817331
ەی سەقز
شتووی :ناوچە
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3198
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1303 :

دەستخيز
مەکەرﯾم د
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616886
سنەزان
شتووی :کەسن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2699
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1304 :

محەمەد
د
م
د  -موالزم
ی ئەحمەد
مەی حاجی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4190920375
56760
شەھيد
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باشو

ژمارە1305 :
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و ئازادە
کيم عەبدو
حەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216411
دانيشتووی :ب ژوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2185
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1306 :

حەﯾاات لک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317850
شتووی :گەنماان ،سنه
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3742
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1307 :

ی
دەر بادوﯾی
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218183
شتووی:
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4079
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1308 :

حەﯾدەر حەکيم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155319100483
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1309 :

حەﯾدەر خودامرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222317842
دانيشتووی :شيان ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3740
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1310 :

حەﯾدەر خوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114842
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دانيشتووی :ننيروان
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1984
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1311 :

ەم پور
دەر رۆستە
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717630
شەرەکان
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1379 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3491
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1312 :

ی مرﯾد
دەر سﯚفی
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317841
شتووی :گەنماان ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3741
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1313 :

و
دەر عەبدو
حەﯾد

نژاد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816952
شار
دانيشتووی :نناوچەی ھەوش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2791
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1314 :

فەری
دەر موزەف
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217459
ە ،کامياران
شتووی :پشتە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3326
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1315 :

ووزﯾن راميينی
خاتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74183
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
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تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1316 :

خاتوون خەڕڕازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971771
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1317 :

خالد سادق عەبدولقادر ئەرەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913354713001
ل ساال 1961ز ،ل گوندێ ئە رەدنا ژ داﯾک بوﯾە و خاندنا خوﯾا سە رە تای ل ئە رەدنا وئ نشک ب
دوماھی ئيناﯾە و ل ساال 1986ز ،دبيتە پ شمەرگە و ل ساال 1987ز ،ول چياﯾ مەتينا و ل ناﭬ ال د
کەﭬيتە بوسەکا ھ زا قوەت مەلکوی و شە ھيد دبيت..
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )خالد سادق عەبدولقادر
ئەرەدنی( لە22:23:52 2010-12-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1318 :

خالق بارزانی  -ئەندامی حدکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732944
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 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1319 :

ە
د ئاقئازادە
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113569
س ،شنﯚ
شتووی :نە ﯚس
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=553
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1320 :

می
د ئيبراھيم
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214175
دانيشتووی :پپاشبەرد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1206
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1321 :

خاليد ئيبراھيمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118321
دانيشتووی :فەق خدرﯾان بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1360 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2194
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1322 :

خاليد ئيسماعيل پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325914419
دانيشتووی :سونجاخ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1489
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1323 :

خاليد ئيالھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214174
دانيشتووی :گﯚمان
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1205
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1324 :

خاليد ئيالھی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118320
دانيشتووی :بووبانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2193
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1325 :

خاليد ئەبوشاھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325914421
دانيشتووی :خانکەندی
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1494
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1326 :

خاليد ئەحمەدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916642
دانيشتووی :شارﯾکەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2472
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1327 :

دی
د ئەحمەد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213662
دانيشتووی :دداش دوڕگە ،نەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=656
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1328 :

دی 2
د ئەحمەد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814973
ی ماميان
شتووی :حاجی
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1481
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە1329 :

خاليد ئەحمەدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814990
دانيشتووی :قە تاسيان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1204
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1330 :

خاليد ئەحمەدی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118322
دانيشتووی :زووران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2192
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1331 :

خاليد ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916645
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دانيشتووی :ققالوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2473
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1332 :

ی
د بابەکری
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213664
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=654
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1333 :

د باقی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813381
ماس
چەقەل ،سە م
شتووی :ئاخ چ
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=339
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
شارەەکان:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
سە ماس
س
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1334 :

د با ەکی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014428
دانيشتووی :ببەﯾتاس
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1500
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1335 :

ی
د باﯾەزﯾدی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213608
نﯚ
سينگان ،شنﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=601
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1336 :

ی
د بنفشی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317848
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دانيشتووی :خەليفەترخان ،سنه
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3747
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1337 :

خاليد بيابانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417181
دانيشتووی :ک لەشين
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3014
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1338 :

خاليد پاتراش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281413876
دانيشتووی :شنﯚزەنگ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=886
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1339 :

خاليد پژگوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916644
دانيشتووی :ناوچەی بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2475
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1340 :

خاليد پوﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916643
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2474
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1341 :

د پيروی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813312
شەکو ،ورم
شتووی :خﯚش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=305
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە1342 :

ن
د پەرتوﯾان
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914418
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1488
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1343 :

د توانا
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216422
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دانيشتووی :ن وچوان
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2195
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1344 :

د توبی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914420
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1490
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1345 :

د جدی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917006
ی کەند
شتووی :نەبی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2793
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1346 :

خاليد جﯚخﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281713981
دانيشتووی :س وێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=895
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1347 :

خاليد حوسينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222317849
دانيشتووی :مەوی ،سنه
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3745
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1348 :

خاليد حوس ن پور  -خاليد سونجاخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330014431
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سونجاخ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1503
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1349 :

ی
د حوس نی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114843
شتووی :بانە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1985
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1350 :

ن نژاد
د حەسەن
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213661
غەدە
دانيشتووی :مماسوێ ،نەغ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=657
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1351 :

نزادە
د حەسەن
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413878
دانيشتووی :ققسقەپان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=887
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1352 :

نزادە 2
د حەسەن
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814974
شتووی :ئيندرققاش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1482
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1353 :

د خارا
خاليد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914410
ن
ی مەجيدخان
شتووی :چﯚمی
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1477
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1354 :

ەحمەدی
د خا دار ئە
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914422
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1493
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1355 :

د خدامی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516831
شتووی :ھەزاررکانيان
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2662
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1356 :

د خزرئاقاﯾﯾی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014436
سەرچنار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1498
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1357 :

د خزری
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413879
ن
شتووی :جەڕان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=889
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1358 :

د خزری 2
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814972
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دانيشتووی :ققومقە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1479
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1359 :

دی
د خورشيد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014429
شتووی:
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1501
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1360 :

ی
د خەليلی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113430
دانيشتووی :للﯚرزنی ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=496
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1361 :

خاليد دودکانلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813311
دانيشتووی :گاڕانە ،ورم
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=304
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1362 :

خاليد دەرﯾاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214888
دانيشتووی :خانکەندی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1945
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1363 :

خاليد روﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113539

ﻻﭘەڕە

741

http://www.kurdipedia.org

ەدە
حە ب  ،نەغە
دانيشتووی :ح
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=583
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1364 :

د رەحيم ئئازەر
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32940
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1365 :

ی
د رەحيمی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916640
شتووی :قولەرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2470
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1366 :

د رەسو ی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013296
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=218
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1367 :

د رەسو ی 2
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304514003
شەوان
شتووی :گردئاش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=896
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1368 :

د رەسو ی 3
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118307
شتووی :سووتتوو
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2113
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1369 :

ی
د رەشيدی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413880
دانيشتووی :ئ مناوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=888
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1370 :

ی2
د رەشيدی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118362
دانيشتووی :گگردی قەبران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2467
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

744

http://www.kurdipedia.org

ژمارە1371 :

ی
د رەموکی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213668
شتووی :گەرگوول ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=650
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1372 :

ی
د رەمەزانی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213667
خە يفەليان ،نەغەدە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=651
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1373 :

د زنداستا
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914415
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
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سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1485
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1374 :

خاليد زﯾرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281713992
دانيشتووی :زەنگياوێ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=894
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1375 :

خاليد زەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220417174
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش ،سەقز
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1376 :

موقەدەم
د سا ح مو
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914409
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1478
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1377 :

ن
د سا حيان
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413881
دانيشتووی :گگردکسپيان
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=892
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1378 :
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واری
د سەبزەو
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013283
شنﯚ
سەن نوران ،ش
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=231
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1379 :

ەت
د سەعادە
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213665
ەدە
حە ب  ،نەغە
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=653
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1380 :

خاليد
د سەعيد  -دکتﯚر خ
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103093125
52237
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دﯾاری شاری
ی
لەبنەمالەﯾەکی نيشتمان پەروەر و ت کﯚﯚشەر و
کی
سا ی  1934ل
دکتﯚر خاليد س
سعەد ﯾەک ک بوو لە گەورە پياوانی
حاجی حەمە سەعيد ئەس
ککﯚﯾە لەداﯾک ببوە .باوکی ح
غەفورﯾەکان.
غ
و
سەرەتاﯾی ونناوەندی
ی خو ندنی س
ش قﯚناغەکانی
ھەر لە کﯚﯾەش
ھ
تەواو کردوە ،دواتتر لە
ژەی بە خو ندن داوە .پاش
ک لە پەﯾمانگگای برﯾن پ چيينەوە در ی
شاری کەرکوک
ش
خﯚشخانەی کﯚﯾە دامەزراووە.
خو ندن لە نەخ
ەواوکردنی خ
تە
ساالنی 1947
ی
سياسی بووەە .لە
ەسەردەمی الوﯾەتيەوە ت کە وی چاالکی و کاری س
لە
حەمە رەفيق
ە
ی چەند مامﯚﯚستاﯾەکی نييشتمان پەرووەر و ناسراو وەک :
تاا  1948بەھﯚی
ەوتنی
مەلەی پ شکە
ەسعەد بﯚتە ئئەندامی کﯚم
سەن و قادر ئە
مەعروف و عووسمان حەس
م
کوردستان.
ن
ی کردوە لە ﯾەک تی قوتابياننی
قوتابيان وپاشاان بەشداری
قو
ناوچەی کﯚﯾە وەک ککادر کی
ی
ی  1958بﯚتە ئەندامی ليژژنەی
دوای شﯚرشی  14تەموزی
ی کوردستان و لەشاری کﯚﯚﯾە ناوی دەرککردوە.
ی دﯾموکراتی
لييھاتووی پارتی
ەشيرەتە کورددﯾەکان ر گاو بانيان
ەکدارانی عە
ەمانگی ئەﯾلوولی  1961داا کات کە چە
لە
ەڵ چەند
دوای ب وە پ کردنيان ئەو لەگە
ن چەکی ھە گرتوە و ی
خاليد لەگە يان
گگرت ،دکتﯚر خ
ەدەنی
تواناﯾی فيکری و بە
ی
جوالنەوەکيان ر کخستوە .لەبەر
ک مانەوە تا ج
پ شمەرگەﯾەک
بەشداری کردوە
ی
دﯾاری ناوچەی کﯚﯾە .زۆر چاالکاانە
ی
ھەر زوو بﯚتە نناو کی
دکتﯚر خاليد ھ
سياسی ئەو سەرددەمە و زۆر جاارﯾش بە
ی
الکی جەماوەەری و پيشەﯾﯾی و
ە زۆربەی چاال
لە
ەم چاالکيانە کراوون.
شخەری ئەو ئە
ی و دەستپ ش
سەرپەرشتی
س
ککات کە شﯚررشی ئەﯾلول
کرد ،دکتﯚر خاليد لەﯾەکەميين دەستەی
ل دەستی پ ک
ی پارتی دابووو.
پ شمەرگاﯾەتی
ی ئەﯾلول لەنااو ليژنەی کﯚﯾە وەک با کی سەربازی بە سەرۆکاﯾە
پ ش شﯚرشی
ەتی
کردنی چەک و تەقەمەنی سەفەر کی کرد بﯚ
ستی پەﯾداکر
ەکرد .بەمەبەس
خﯚی کاری ئە
خ
چووە بﯚﯾە ئەووﯾش روی لە چياکانی
ئەمری گرتنی دەرچ
ی
ن ،ھەر لەم کاتانە
حاجی ئﯚمەران
ح
مەرگەﯾەک و پەﯾوەندی کرردوە لە
لەگەڵ چەند پ شم
ڵ
ن کرد
شار و سەفين
قەندﯾل و شيش
قە
ئاگاداری کردنەوەﯾان و
ی
تی ئەم ناوچاننە بﯚ
کان و ھاوو ی
گگەڵ سەرۆک عەشيرەتەکا
ئاامادەکردنيان بﯚ شﯚرش.
وەشاﯾی ناسراو بووو ،لە ناو پ شم
ی
ئازاﯾەتی و ل
ی
ەتيش ئەو کاتتە بە
ەپ شمەرگاﯾە
لە
مەرگە
جی قە
سەرلق لە حاج
ەر ئەم سيفاتتانە بوو بە س
بوو ،ھەر لەبە
ست و بەر ز بو
زۆۆر خﯚشەوﯾس
ەسا ی .1963
لە
بەتاليﯚن
ن
شتی کﯚﯾە و پپاشان بوو بە ئامر
ەرلق لە دەش
 19بوو بە سە
ە سا ی 964
لە
موو کات
چاالکی بەشداری کردوە و ھەم
ی
شەرو
ل .لە دەﯾان ش
ەدر ژاﯾی شﯚﯚرشی ئەﯾلول
بە
م بووە.
ە رﯾزی ﯾەکەم
لە
شتەج بووە
لەشاری بەغدا نيش
ی
1974
 1ئازاری سا ی  1970تا 4
ی بەﯾانی 11
پااش دەرچوونی
مودﯾری ئيدارە.
ی
و لەنەخﯚشخاانەی نعمان ببوو بە
پەﯾوەندی کردوە و بووو بە ئامر بەتااليﯚن و
ی
خاليد
ساوە دکتﯚر خ
ککات کە شﯚررش ھە گيرس
فەرماندەی ھ زی گەرۆک.
ی
کﯚسرەت و لە دواﯾيش بوو بە
پااشان بوو بە ئامر ھ زی کﯚ
ە ھەر ناوچە
زۆربەی
ی
کەوتوە و لە
ە
ەﯾەک پ وﯾستييان پ بوبی فررﯾاﯾان
وەک ھ ز ک لە
جەبھەکان گە
چاالکيەکانی ککردوە.
ەراوە و بەشداری شەرو چ
ج
پيالنی دوژمنانی ککورد بﯚ توانەووەی
ی
ەزاﯾير و
ەسا ی  1975پاش پەﯾما ن نامەی جە
لە
خاليد ﯾەک ک ببووە لەو کادﯾررە بەرچاوانە کە نەﯾان
ستان .دکتﯚر خ
بززوتنەوەی کوررد لە کوردس
مان
کی تری نيشتم
چەند کادر ی
ک دان ن و خﯚ ببەدەست بدەەن و لەگەڵ چ
وﯾستوە چەک
بوون لە شﯚرش و
کﯚبونەوەﯾەک ئەکەن بﯚ ببەردەوام ن
ک
د
ش گ ر چەند
ەروەر و شﯚرش
پە
ەﯾلول بکر ت .بە م
سەربگر ت و ئااش بەتاڵ بە شﯚرشی ئە
ی دوژمنان س
ەھ لن پيالنی
نە
کو ر گرﯾش بووونە لە
ەر ﯾارمەتيان نەداوون بە ک
ی کورد لەم کااتەدا نەک ھە
سەرکرداﯾەتی
س
ی شﯚرش.
ەردەوام بوونی
بە
چەند کﯚبوونەووەک لە
ئەچن بﯚ کوردستانی ئ ران و چ
ن
ەشيان
دوای نائووم دی لەو ھەو ە
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نەغەدە و ئورم ساز دەکەن بﯚ ل کﯚ ينەوە لەم وەزعە تازەﯾە و لەدواﯾيدا لەگەڵ چەند
ھەﭬا کی تر دا برﯾارﯾان دا بگەر نەوە بﯚ کوردستان بﯚ ئەوەی در ژە بەخەباتی
سياسی و جەماوەری بدەن و ھەر لەم کﯚبوونەوە بزوتنەوەی سوسياليستی
دﯾموکراتی کوردستان پ کدەھ نن لەگەڵ ھەﭬا ن شەھيد عەلی عەسکەری،
شەھيد عومەر دەبابە ،شەھيد رەسول مامەند ،شەھيد تاﯾر عەلی والی ،شەھيد
عەلی ھەژار ،شەھيد سەعدی گچکە و شەھيد کاردۆ گە ی و چەند ھەﭬا کی تر.
پاش گەرانەوەﯾان بﯚ ع راق رژ م دکتﯚر خاليد و کاک عەلی عەسکەری و کاک عومەر
دەبابەﯾان دوور کردەوە لە کوردستان بﯚ ئەوەی دەست بە کاری سياسی نەکەنەوە و
ھەر ﯾەک لەم بەر زانە نيشتەج ئەکر ن لە شار ک بﯚ ئەوی پەﯾوەندی ن وانيان الواز
ب ت ،بﯚ نمونە کاک عەلی عەسکەری لە شاری رفاعی و کاک عومەر لە رەمادی و
دکتﯚر خاليد لە بەغدا نيشتەج دەکر ن.
لەبەغدا دکتﯚر خاليد لە ژ ر چاود ری رژ م بوو زۆر جار بانگ دەکرا لە الﯾەن دەزگای
موخابەرات و تووشی ئەشگەنجەی دەروونی دەکرا و تەھدﯾد دەکرا کە بەشداری
ھيچ جلموجﯚ کی سياسی نەکات.
لە کاتی کە ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان دامەزرا ھەر لەسەرە تاوە پەﯾوەندی ھەبوو
لە گەڵ دەستەی دامەزراندن لە ر گای بەر ز مام جەالل .دکتﯚر خاليد لەو کەسانە بوو
کە بەردەوام بەپەرۆشی ئەوە بوو کە خەباتی چەکداری بەزوترﯾن کات دەست
پ بکر تەوە و لەنامەکی بﯚ بەر ز مام جەالل ئاماژەی بەوەکردبوو کە دواکەوتنی
خەباتی چەکداری لە بەرژەوەندی رژ م و دوژمنانی بزوتنەوەی رزگارﯾخوازی گەلی
کوردە و کاتی خەباتی چەکداری ھاتووە.
پاش ئەوەی دەستەی دامەزراندنی ﯾەک تی داواﯾان لە دکتﯚر خاليد کرد کە دەست بە
خەباتی چەکداری بکەنەوە ،دکتﯚر خاليد پەﯾوەندی لەگەڵ کﯚمە ک پ شمەرگەو
فەرماندەو ل پرسراوی لقەکانی شﯚرشی ئەﯾلول کرد .ھەروەھا پەﯾوەندی کرد لەگەڵ
شەھيد عەلی عەسکەری و شەھيد عومەر دەبابە بﯚ ھە گيرسانەوەی خەباتی
چەکداری بە سەرپەرشتی ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان .لەکات کی کەمدا توانرا
کﯚمە ک پ شمەرگەی قارەمان و د سﯚز کﯚبکر نەوە و رووبکەنە شاخەکانی
کوردستان .ھاتنەدەرەوەی ئەم قارەمانانە دەنگ کی گەورەی داﯾەوە لە ناو خە کی
کوردستان.
بﯚ کاری ر کخستن و کﯚکردنەوەی پ شمەرگە و پەﯾوەندی کردن لەگەڵ پ او ماقوالنی
ناو چەکانی بادﯾنان و سﯚران دکتﯚر خاليد چەند جار سەردانی ئەم ناوچانەی کرد.
بەھاری سا ی  1977سەردان کی کرد بﯚ ناوچەی بەرادۆست بﯚ پ شوازی لە بەر زان
مام جەالل و کاک ن وشيروان و ھەﭬا نی دەرەوە.
دکتﯚر خاليد رۆل کی بەرچاوی ھەبوە لە شﯚرشی نو ی گەلەکەمان چ لە کاری
ر کخستن و چ لە شەرو چاالکيەکانی ﯾەک تی دژ بە دوژمنانی گەلی کورد و ھەر لە
ﯾەکەم رۆژی دروست بوونی ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان تا رۆژی شەھيد کردنی.
ھەﭬا ەکانی دکتﯚر خاليد سەرکەوتنی ئەم لە پﯚستەکانی بەوە دەگەر ننەوە کە
کەس کی پاک و نيشتمان پەروەر بووە و زۆر نزﯾکی پ شمەرگە
دکتﯚر خاليد تا ب
بووە و ھەر ھەمووشيانی وەک براو کوری خﯚی سەﯾر کردوونە و لە خﯚشی و
ناخﯚشی لە گە يان بوە و زۆر کەس کی راست گﯚ بووە و کاری کردوە لە پ ناوی
گەلەکەی و دوور بوە لە خﯚپەرستی و ھيچ کات کاری نەکردوە لەپ ناوی پﯚست و
ئيمتيازات.
بەھاری  1978د .خاليد و عەلی عەلی عەسکەری و ش خ حس ن بابە ش خ لە گەڵ
نزﯾکەی  1000پ شمەرگە بەرەو ھەکاری بەڕێ کەوتن ،بﯚ ئەوە چەک بھ نن بﯚ
بوژاندنەوەی شﯚڕش .ئەم ھ زە دابەش کرابوون بە سەر س بەشدا .لە کات کدا کە
ک شەی گەورەی ئەمان ئەوەبوو کە شﯚڕشی گەلەکەمان سەرکەوتن بەدەست
بھ ن ت و گەلی کورد بە مافە رەوا کانی خﯚی بگات ،سەرکرداﯾەتی کاتی ئەوسای
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پارتی دﯾموکراتی کوردستان کە ناسراوبوون بە )قيادە مﯚقەتە( خەرﯾکی پالن دانان
بوون بﯚ لە ناو بردنی شﯚڕشی نوێ گەلەکەمان .دوابەدوای چەندﯾن شەڕ و پ کدادان
کە لەالﯾەن قيادە مﯚقەتەوە پالنی بﯚ دانابوو بە پشتيوانی عەشاﯾەرەکانی سەرسنوور
و ناوچەی ھەکاری .لە شەوی .1978/06/19
شەھيد د .خاليد سەعيد و ھاوڕ کانی کەوتنە بﯚسەﯾەکی گەورەوە کە سەدان
چەکداری عەشيرەتی ژﯾرکی داﯾنابوو ،لەم شەڕەدا شەھيد د خاليد لە کﯚبونەوەﯾەک
لەگەڵ ھاور يەکانی پ ياندە ت؛)با چيتر پ شمەرگە بە کوشت نەدەﯾن و خﯚمان
تەسليم بکەﯾن،چونکە ئەوان تەنھا ئ مەﯾان ال مەبەستەو ئەو پ شمەرگانە با بمين ن.
چونکە شﯚرش پ وﯾستی بەو پ شمەرگانە ھەﯾه( ھەروھا د خاليد وتووﯾەتی؛ )ئ مە
ئەگەر خﯚمان تەسليم نەکەﯾن ،ئەگەر نەشکوژر ين،پ شمەرگەکان لە برسا دەمرن،
بﯚﯾە لەپ ناو رزگارکردنی گيانی ئەو پ شمەرگانه ،پ وﯾستە خﯚمان تەسليم
بکەﯾن،ئەگەرنا بﯚ ھەتاھەتاﯾە م ژو نەفرەتمان ل دەکات (.کات ک دەﯾانەو ت برۆن
خﯚﯾان تەسليم بکەن ،د خاليد بە گو ی ﯾەک ک لەپ شمەرگەکاندا دەچرپ ن ت و
پ يدە ت؛)دەزانم دەکوژر م ،بە م بەکوشتنی من شﯚرش کﯚتاﯾی ناﯾەت،تکاﯾە ئ وە
بەردەوام بن ،جونکە ئەم ميللەتەی ئ مە زۆر فەقيرە و باجی نەبوونی سەرکردەی
د سﯚز دەدات و بەرپرسانی ئ مە لەشﯚرشدا ئەوەندەی خەرﯾکی تەسفيەی ﯾەکترن،
ئەگەر ئەوەندە خەرﯾکی دوژمن بووناﯾە،ئەوا دەم ک بوو کورد خاوەنی دەو ەتی
سەەبەخﯚ بو.(.لە دوای خﯚتەسليمکردنيان ھەرﯾەک لە شەھيد د خاليد و عەلی
عەسکەری و حس ن بابە ش خ بەفەرمانی پارتی بەدﯾلی شەھيد دەکر ن.
سا ی  1960ژﯾانی ھاوسەری پ کھ ناوە و لەگەڵ کچی مامی لتفيەی کچی حاجی
سەعدی ئەسعەدی غەفوری .خاوەنی پ نج مندا ە ،دوو کچ و س کوڕ.
سەرچاوە :ما پەڕی چنارۆک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
کﯚﯾە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پارت:
ژمارە1381 :

خاليد سەقاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732939
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1382 :

د شاتری
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014424
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1484
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1383 :

د شاھمرادی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317845
کەران ،سنه
شتووی :کەژﯾک
دانيش
ساﯾەتی :ھاووکاری کادر
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3743
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1384 :

د شکاری
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213669
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ە ،نەغەدە
شتووی :دوڕگە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=649
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1385 :

د شير ژ
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518259
شار
دانيشتووی :نناوچەی پيرانش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4176
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1386 :

د ش خی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113452
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دانيشتووی :ککانی سپی ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=471
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1387 :

ی
د شەرﯾفی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014425
دانيشتووی :ککانی س و
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1480
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1388 :

ی2
د شەرﯾفی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014427
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1499
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1389 :

د شەعباننی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417185
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3013
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1390 :

د عوسماننپور
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014437
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1496
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1391 :
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د عەبدو
خاليد

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518272
دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4193
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1392 :

د عەبدو
خاليد

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417180
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3012
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1393 :

ی3
د عەزﯾزی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304514004
شەوان
شتووی :گردئاش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=890
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1394 :

خاليد عەلی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281713993
دانيشتووی :ش لم جاران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=891
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1395 :

خاليد عەلی پور 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814975
دانيشتووی :کيسە ن
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1483
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1396 :

خاليد فرخزاد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914417
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1487
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1397 :

ی
د فەرەجی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413021
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=87
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1398 :

ی2
د فەرەجی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118395
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سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3010
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1399 :

د فەق
خاليد

قادر
ق

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617120644
44422
ستنەوە،
 1982پەﯾوەندﯾکرددوە بە ر کخس
1
لە سا ی
ە داﯾکبووە ە
 19لە رانيە لە
ە سا ی 969
لە
کی
راپەڕﯾنی  3/5رۆ ی
ی
ککوڕ کی نيشتتمان پەروەر و ئازاو چاونەتررس بووە لە کاتی
شەھيد دەب ت.
مەی رانيە شە
قارەمانانە دەگگ ت تا لە گررتنی منەزەم
قا
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
شارەکان:
ش
رانيە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە1400 :

د فەﯾزو پپور
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916648
دانيشتووی :ققارنجە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2468
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1401 :

د قادری
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113531
دانيشتووی :ننە يوان ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=592
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1402 :

د قادری 2
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304514000
دانيشتووی :ککوندڕێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=897
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1403 :

د قادری 3
خاليد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118387
سار
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2794
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1404 :

ی
د قارەمانی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213663
ەدە
حە ب  ،نەغە
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=655
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1405 :

دزادە
د محەمەد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216421
دانيشتووی :ددولکان
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2196
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1406 :

دی
د محەمەد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314915
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1495
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1407 :

دی 2
د محەمەد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118437
شتووی :بلواناووا ،سنە
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3746
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1408 :
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د مرادی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314914
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1491
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1409 :

د مرادﯾان
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317846
خەﯾارە ،سنه
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3744
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1410 :

د مستەفاانژاد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914416
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1486
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1411 :

د ميرابی  -خاليد س زدە
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013264
شنﯚ
دانيشتووی :گگرکاشان ،ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=251
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1412 :

د ميناﯾی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917007
دانيشتووی :ئئاختەپە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2792
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1413 :

دی
د مەحمود
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916641
شتووی :سەرااو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2471
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1414 :

ی
د مەنگوڕی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813151
شنﯚ
دانيشتووی :ککانی رەش ،ش
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=126
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1415 :

دی
د مەھاباد
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014430
جاخ
شتووی :سونج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1502
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1416 :

د
د نيرومەند
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413882
دانيشتووی :پپەسوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=893
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1417 :

ی
د نەسيری
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213666
خە يفەليان ،نەغەدە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=652
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1418 :

واە
د وجدانخو
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014426
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1497
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1419 :

ن
د کلوراژان
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113431
سليوانا ،ورم
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=495
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1420 :

ی
د کﯚچەری
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916639
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ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2469
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1421 :

جو
ەق جيھانج
خالە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014435
چنار
شتووی :سەرچ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1505
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1422 :

رو
ەق خوشر
خالە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014432
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1504
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1423 :

شنا
ەق زورئاش
خالە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918068
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3533
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1424 :

ی
ەق عەزﯾزی
خالە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314568
پەڕی
ی
چاوە :ما
شەھيدبوون 1366 :سەرچ
ەرگە سا ی ش
ەتی :پ شمە
ە بەرپرساﯾە
شتووی :قومقە
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=1653
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1425 :

ی
ەق فەتاحی
خالە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018089
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دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3534
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1426 :

ورجی
کە ئەميرگو
خانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413884
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=898
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1427 :

مەدی
ەمير ئەحم
خانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413036
دانيشتووی :گگە ز ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=70
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1428 :

ی زادە
خداررحم خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417182
شتووی :دگاگا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3016
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1429 :

جبەری
ەحيم رەنج
خداررحم رەنجببەری  -رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417184
سياگزار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3015
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1430 :

خدر ئيبراھيم زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216423
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دانيشتووی :ببنووخە ەف
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2198
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1431 :

ل زادە
خدر ئيسماعيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216424
دانيشتووی :ززووران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2201
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1432 :

ی
خدر ئەبوبەکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014441
شتووی :ئافان
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1513
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1433 :

ی
خدر ئەحمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713991
ەی پيرانشار
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=911
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1434 :

ی2
خدر ئەحمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118323
دانيشتووی :ببەردەسور
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2199
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1435 :

خدر ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216430
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دانيشتووی :ددۆ ەگەرم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2210
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1436 :

خدر ئەﯾوبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413895
دانيشتووی :ققە ت
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=907
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1437 :

خدر بندگان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216427
کاوێ
شتووی :مەمک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2206
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1438 :

خدر بەخشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014444
دانيشتووی :ممەھاباد
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1509
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1439 :

خدر پوشندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813377
م ئاوا ،ورم
شتووی :ھاشم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=342
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە1440 :

خدر پيروزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413883
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دانيشتووی :س وێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=900
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1441 :

خدر تالتف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413886
شتووی :بادﯾناووێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=903
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1442 :

خدر جابلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116713
جە
شتووی :باغ وج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2518
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1443 :

خدر جيھان ئاررا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413889
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=905
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1444 :

خدر جيھانپور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216431
دانيشتووی :دداوداوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2207
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1445 :

خدر حەسەن نژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213659
غەدە
شتووی :قەرەققەساب ،نەغە
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=659
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1446 :

خدر خان عەبدو

پور

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013286
دانيشتووی :ئيسالملوو ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=228
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1447 :

خدر خدرنژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281413899
دانيشتووی :گردەبن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=913
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1448 :

خدر خدرنژاد 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118460
ەدە
دانيشتووی :نناوچەی نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4164
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1449 :

ی
خدر خدروەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413894
دانيشتووی :ددە وان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=912
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1450 :

خدر خزرپور
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014443
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1514
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1451 :

خدر خزرنژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014440
شتووی :درﯾاز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1512
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1452 :

خدر خزری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013288
شتووی :دنخە ،شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=226
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1453 :

خدر خزری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118364
دانيشتووی :بنووخە ەف
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2205
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1454 :

خدر رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214176
دانيشتووی :ھەنداوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1207
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1455 :

خدر رەسو پور ئەقدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330014442
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دانيشتووی :س لەکە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1515
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1456 :

خدر رەسو ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214178
ێ
شتووی :نواوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1377 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1209
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1457 :

خدر رەسو ی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118324
شتووی :شيوەەبراﯾم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2200
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1458 :

خدر رەسو ی 3
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118379
دانيشتووی :ئئاغجيوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2615
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1459 :

خدر رەنگينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32919
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1460 :

ی
خدر رەوشەنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216426
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دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2203
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1461 :

خدر زارعی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413893
دانيشتووی :ررکاوێ
ک.ش
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=908
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1462 :

خدر زەﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216432
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دانيشتووی :ررەشەھەرم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2209
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1463 :

خدر سارەوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413890
سﯚفيان ،پيراننشار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=901
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1464 :

خدر سور خزرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014438
دانيشتووی :ممەھاباد
ەوا
ی ھ زی پ شە
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1510
0
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1465 :

خدر سﯚفی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114134
دانيشتووی:
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1142
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1466 :

خدر سەعدونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214177
دانيشتووی :بناوﯾلەی کوردان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1208
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1467 :

خدر شاکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214216429
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سنجوێ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2204
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1468 :

ی
خدر ش خەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216425
دانيشتووی :ککانی زەرد
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2202
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1469 :

ی
خدر عەباسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416797
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2616
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1470 :

خدر عەبدو ئاازادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413885
دانيشتووی :ککﯚنەالجان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=902
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1471 :

خدر عەرەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618301
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4225
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1472 :

خدر عەزﯾزی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216420
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2197
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1473 :

خدر عەسکەرردوست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413891
شتووی :س پەکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=909
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1474 :

خدر غەفوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313766
ێ ،نەغەدە
شتووی :ئا ياوێ
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=774
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1475 :

خدر قوربانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716589
دانيشتووی :ئاغە ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2385
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1476 :

خدر قەوی دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214216428
دانيشتووی :شيوەبراﯾم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2208
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1477 :

خدر موسەوی فەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330014439
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شتووی :مەھاباد
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1511
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1478 :

خدر مەحمودززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413888
سک
شتووی :گرباس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=906
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1479 :

ی
خدر مەحمودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413887
شنﯚزەنگ
دانيشتووی :ش
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=904
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1480 :

ی2
خدر مەحمودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118466
شار
دانيشتووی :نناوچەی پيرانش
ەرپرساﯾەتی :ج گرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4175
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1481 :

ی
خدر مەسروری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013287
شنﯚ
سەن نوران ،ش
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=227
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە1482 :

خدر مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213660
دانيشتووی :دەشتی قوڕێ ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=658
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1483 :

خدر ﯾەعقوبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281413892
دانيشتووی :بادﯾناوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=910
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1484 :

خزر کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221217457
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دانيشتووی :د وەزناو ،کاميياران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3328
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
کامياران
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1485 :

خوداﯾار قو ی زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713986
دانيشتووی :اردبيل
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=899
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1486 :

دی
شيد پوالد
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813371
ش
دانيشتووی :ددزەی سياوەش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=348
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

و ت:
پپارت:
ژمارە1487 :

دو
شيد عەبد
خورش

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813370
دانيشتووی :ممەرنە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=349
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1488 :

ی زادە
شيد عەلی
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813372
دانيشتووی :ج رم  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=347
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1489 :

شيد عەلييزادە
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118152
شتووی :ج رم
دانيش

ﻻﭘەڕە

795

http://www.kurdipedia.org

ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4041
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1490 :

شيد فەتتااحی
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71824
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1491 :

ور
شيد محەمەدﯾان پو
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813141
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=140
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1492 :

فەر
شيد م ھف
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418225
شنﯚ
دانيشتووی :ممەال عيسا ،ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4131
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1493 :

حمودی
شيد مەحم
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813373
ھيدبوون 1360 :سەرچاوەە:
شمەرگە سا ی شەھ
ە
ی :پ
سی ،ورم ببەرپرساﯾەتی
شتووی :ئەورس
دانيش
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.assp?link=346
ما پەڕڕی خاکەل وە6
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە1494 :

ەمی
شيد کەرە
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71823
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
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سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1495 :

سرەو ئيبراھيمی
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217458
دانيشتووی :ککامياران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3327
7
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1496 :

سرەو ئيراننپەنا
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014433
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1507
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1497 :

مەدی
سرەو ئەحم
خوس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417538
س
دانيشتووی :ککوتکەسەالس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3402
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1498 :

س نی
سرەو حوس
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317847
سنه
ھەشەميز ،س
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3748
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1499 :

چی
سرەو خامچ
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014434
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1506
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1500 :

سرەو رەحييمی
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916647
ی ئاوا
شتووی :حاجی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2476
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1501 :

ربەگی
سرەو ش ر
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014445
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1508
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1502 :
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سرەو قادرری
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117788
شتووی :باﯾنگان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3689
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1503 :

گی
سرەو گورگ
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916646
ی
دانيشتووی :گگام ش گﯚلی
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2477
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1504 :

ی
سرەو نادری
خوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917349
ن
دانيشتووی :ببﯚﯾەر ،مەرﯾوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3225
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

ﻻﭘەڕە

801

http://www.kurdipedia.org

کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1505 :

ل
خەبااتە بچکﯚل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5262205387
78447
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە1506 :

سوو ی نيياا
جيجە رەس
خەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71833
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1507 :

ھيم پور
دﯾجە ئيبراھ
خەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417183
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3017
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1508 :

خەدﯾجە عەبدو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330014450
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :کادری دەرمانی
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1522
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1509 :

خەدﯾجە فا ی  1998 / 12 / 13ئەستەمبوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071492971
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە1510 :

خەسرەو ئەفشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874178
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

ﻻﭘەڕە

803

http://www.kurdipedia.org

کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1511 :

خەليل ئاکنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070992959
لە  19 / 11 / 1998زﯾندانی بورسا بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە1512 :

خەليل ئيبراھيم محەممەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155322100488
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1513 :

خەليل ئيسماعيلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215917004
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دانيشتووی :ققﯚجە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2796
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1514 :

ەدی
خەلييل ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517564
ی ،مەرﯾوان
شتووی :دەری
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3223
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1515 :

خەلييل ئەنوەرر حەسەن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1023164044
42105
شانبەشانی براکانی
ی
بﯚتە پ شمەرگە،
ەخموور لەداﯾککبووە و سا ی  1984ە
شارۆچکەی مە
سا ی  1960لەشا
ت ،لەدوای را پەڕﯾنيش در ژە بەپ شمەررگاﯾەتی دەداات بەھيوای
ی بەردەوام دەب لەخەبات
دﯾکەی
ماندەی
شمەرگاﯾەتی ب ﯾوە تا فەرم
ی
تر ،پلەکانی پ ش
ئازادکرردنی شاری مەخموورو نااوچە ئازادنەککراوەکانی ،
ن ،لەشەوی
ە بەتاليﯚنی ددەشتی ھەوول ر ،ھەر لەپپ ناوی رزگارکرردنی ناوچە دداگيرکراوەکان
تيپ لە
ەی
مەرگە بﯚسەر ھ زەکانی دوژمن لەسنوری شارۆچکە
 1995/3/1لەھە مەت کی ھ زی پ شمە
12\13
شن و لەگەڵ براکانی تری دەەبن بە س ئەست رە
ن دەبەخ ن
ی تری گيانيان
ە لەگەڵ چەنند ھاوڕ يەکی
دﯾبەگە
ستان.
سمانی کوردس
لەئاس
ی نوێ
ی کوردستانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە1516 :

ی
خەلييل بەدری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617953
حەسەنئاوا ،سنه
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3749
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1517 :

خەلييل حوس ن زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813376
دانيشتووی :ددەزگر ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=343
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1518 :

ﻻﭘەڕە
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قی
خەلييل حەقيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813375
دانيشتووی :گ سيان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=344
4
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1519 :

ی
خەلييل رەزاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317862
دانيشتووی :تتەنگی سور ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3750
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1520 :

ی
خەلييل زارعی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317502
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دانيشتووی :ککرماشان
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3389
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ن
کرماشان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1521 :

ی
خەلييل زاھيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216434
دانيشتووی :ب ژوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2212
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1522 :

خەلييل سولەﯾﯾمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813086
سەنگەر ،شننﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=198
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1523 :

ئاغاﯾی
خەلييل ش خ ئا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014447
ن
شتووی :کﯚخان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1519
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1524 :

خەلييل عەبدو

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813374
دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ک.ش.ورم
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=345
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1525 :

ی
خەلييل عەزﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916994
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دانيشتووی :ققو دەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2797
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1526 :

خەلييل غو م وەﯾسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517563
دانيشتووی :ب ساران ،مەررﯾوان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3224
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1527 :

ی
خەلييل گادانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014449
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1521
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1528 :

ەدحەسەننی
خەلييل محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417189
چاپان ،سەقزز
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3019
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1529 :

ەدی
خەلييل محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317861
سنه
سياساران ،س
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر ،ف.بەتتاليﯚن
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3751
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1530 :

خەلييل مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617587
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3021
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1531 :

گ
خەلييل مرزنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014448
جاخ
شتووی :سونج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1520
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1532 :

فئازادە
خەلييل مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114844
شتووی :بانە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1347 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1986
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1533 :

وی 1950
خەلييل ميران لەداﯾکبوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9011232357
72784
ب سەرروشو ن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
سەروشو ن
ی کەس :ب س
جﯚری
ی کەس :قووربانيی شەڕی ناوخﯚ
جﯚری
ژمارە1534 :

ودی
خەلييل مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917005
دانيشتووی :ققو دەرە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2795
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1535 :

شينی
خەلييل نەخش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013282
دانيشتووی :گگە ز ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=232
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1536 :

ۆ ھی
خەلييل نەسرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113540
دانيشتووی :ققاسملوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=582
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1537 :

خەلييل ،سور ببەھرامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417188
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3020
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1538 :

ی
خەﯾاام ئەﯾوبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417186
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3018
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1539 :

رو
خەﯾر

دولکەرﯾم
عەبد

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110815272
22127
 19لە
ەبدو ئاغای گورجی زادهه ،سا ی 912
دی کوڕی عە
کەرﯾم ئەفەند
ککوڕی عەبدولک
ەداﯾکبووە.
گگەڕەکی قە لە ھەول ر لە
ھەر ماوەی لە ش
ر
سمانيداو
ەردەمی عوس
ت بووە لەسە
د کی دەو ەت
بااوکی کارمەند
شو ن ک
کوڕﯾشی لە سەردەەمی منا يدا لەگەل شو ن ژﯾاوەو
ی
خزمەتيکردووەە ،بﯚﯾە خەﯾروو ی
خ
بچ تە
ھە کەوتووە چ
ھانی ئينجا فررسەتی بﯚ ھ
تنی جەنگی ﯾەکەمی جيھ
پااش کﯚتاﯾيھاتن
ەغدا
لە خانەی مامﯚﯚستاﯾانی بە
ەرخو ندن ،دووای تەواوکرددنی خو ندن لە ھەول ر ،ە
بە
وە
ما و شەق ە
وەرگيراو دواتر ماوەی پ نج ساڵ بە مامﯚﯚستاﯾی لەکﯚﯚﯾەو چەمچەم
خزمەتيکردووەە.
خ
شانﯚو
و
ەبواری
ھەر ئەو سەرردەمە توانا ھوونەرﯾيەکانی دەرکەوتووە ،بەتاﯾبەتی لە
ھ
الکيدا بەشداررﯾکردووە.
مﯚسيقاو نيگاررک شيداو لە چەندﯾن چاال
م
ەتواناکانی واﯾﯾان ل کرد لەقووتابخانەی
دنو برەودان بە
خوليای تەواوککردنی خو ند
خ
ەی ئەفسەر لە
ە بەغدا بب بەخو ندکارو دوو ساڵ دواای ئەوە بەپلە
عەسکەری لە
ع
دا دامەزراوە.
سوپای ع راقد
س
دا شارەزاﯾيەکی
نی ميسری ککردو لە کاروبااری سەربازﯾد
ەماوەی خو نندندا سەردانی
لە
زۆۆری پەﯾداکردد.
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بە حزبی )ھيووا(وەو
مانپەروەر پەﯾﯾوەندی کرد ە
شەھيد خەﯾرو وەک کوررد کی نيشتم
ش
کرد.
زۆۆر بەچاالکی لەناو ئەو حززبەدا ئەرکە نييشتمانی و ننەتەواﯾەتييەککانی ج بەج ک
شارەزاﯾی خﯚﯚی تەرخان کررد بﯚ
ھەموو تواناو ش
خﯚی گەﯾاندەە مەھابادو ھ
سا ی  1945خ
س
خزمەتکردنی کﯚمارە خودمموختارەکەی ککوردستان.
خ
ھاباد( دا
لەناو ھ زەکانی ککﯚماری )مەھ
و
ەفسەر کی زر پﯚش
ماوەی سا و ننيو ک وەک ئە
م
ئازاﯾەتييەکی زۆری نواند .بﯚﯾە حکومەتتی
ی
فيداکاری کردوو لە شەڕەکاننی بەرگرﯾدا
في
مەھاباد خە تتی ئازاﯾەتی پ بەخشی و پلەکەی بەررزکردەوە بﯚ پللەی کﯚ ﯚن  .پاشان
م
حکومەتی
تی
ەﯾرو بە ب ﯾااری ل بوردنەککەی
ەھاباد رووخا ،،شەھيد خە
ککە کﯚماری مە
دەستبەج دەستگيررکراو ھاوڕێ للەگەڵ
ج
ع اق گەڕاﯾەووە باشوورﯾکووردستان ،بە م
عيزەت عەبدوولعەزﯾز(دا فەررمانی
محەمەد قودسی و ع
د
شناو،
ستەفا خﯚشن
شەھيدان )مس
ش
ەس دارەدانيان بﯚ دەرچوو .
لە
تەرمەکەی
ی
کراو
 194ج بەج ک
19ی حوزەﯾراننی سا ی 47
ەم تاوانە گەوورەﯾە رۆژی 9
ئە
ەرە گەورەی ر گای سەرففرازی ،بەڕ زەوە لە
ەھيد کی ھە
شەھيد خەﯾرو وەک شە
ش
سپ ردرا.
ھەول ر بەخاکس
ھ
خەﯾرو و ھاوڕ کاننی بەسەرەتتای قﯚناغ ی
و
شەھيد
جوام رانەی ش
ھە و ستی ج
ھ
کی تازەی
دﯾموکراسی و مافی
ی
لەپ ناو ئازادی و
ی کوردستان دادەنر ت پ
چەرخی گەلی
خەباتی ھاوچ
خ
سيندا.
چارەی خﯚنووس
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
مەدار
جﯚری کەس :سياسەتم
ج
جﯚری کەس :شەھيد
ج
ھەول ر
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە1540 :

ست
دارا شاھدوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717625
دانيشتووی :ننەوسود
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3494
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

816

http://www.kurdipedia.org

ژمارە1541 :

ی بەگ
ی سەعدی
دارای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9141346228
88782
بووە.
سا ی  1982شەھيد ە
سا ی  1959لەداﯾکبووە ،س
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:

ژمارە1542 :

شاناز
دانا ئئەحمەد ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3112150233
37525
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1543 :

ەرﯾم
فەتحی کە
دانا ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301108296
62652
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1544 :

موحسين محەمەد  -کاروان
دانا م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10071508019860
1192/10
ە داﯾک بووە و لە  1990بە شداری لە ت کﯚشانی ئازاادﯾدا کرد و و لە مانگی 1
لە ساا ی  1970لە
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الن شەھد بووو.
لە لﯚال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە1545 :

داود بزمونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717629
شﯚشم  ،پا وە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3492
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1546 :

داود پيشووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717628
شتووی :ھانەگگەرمە ە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3493
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە1547 :

ی
داود فەرەجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217088
شتووی :قسقااپان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2951
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1548 :

ﯚر عادل
دکتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7092218507
71849
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
پارت:
ی شيوعی ع اق
حزبی
ژمارە1549 :

د جان حس ن عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9051223199
92153
خە کی زاخﯚﯚﯾە لە عەشائئير سەبعە
کبوی  1970خ
لە داﯾک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ەنفالکراو
ی کەس :ئە
جﯚری
زااخﯚ
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە1550 :

مەد
د زارر قادر ئاحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6302357436
60402
داﯾک بووە.
 19لە شاری کﯚﯾە لە ک
ە سا ی 961
لە
شتيمانی کورردستان.
کخستنەکانی ﯾەک تی نيش
ی
 19پەﯾوەندی کردوە بە ر ک
ە سا ی 977
لە
1978/10
ھيد بوون 0/7
ەرواری شەھ
بە
ەکانی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
شارەکان:
ش
کﯚﯾە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە1551 :

ن
شاد سﯚران
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014454
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1517
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1552 :

د
شاد عەلی محەممەد
دش
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532310
00493
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
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ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە1553 :

ی
شاد گادانی
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014446
دانيشتووی :ممەھاباد
ەتی الوان
ەرپرساﯾەتی :پ.م ،ﯾەکيە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1518
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1554 :

شاد مەرﯾوانی
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10272136412131
ەرﯾوانی
سەر و ئەکتەر و روناکبيری ککورد  -شەھييد د شاد مە
شاعير و نوسە
ش
ەد ئەمين فەتتاحی مەرﯾواننييە:
د شاد محەمە
خوارووی مەرﯾوانەوە،
سەدەی بيستتەمەوە لە گووندی کا ی خ
بااوکی لە سا نی سی س
نيشتەج بوە.
ج
ەوێ ژنی ھ نااوەو
مانی ھەر لە
ھاتووەتە پ نجوو ن ،پاشان شاری سل لم
ھ
سا ی .1946لەداﯾک بووە
س
28/3/1947
7.
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و ئامادەەﯾی بەشی و ژەﯾی ھەر لەسل مانی تەواو
خ
ککردووە.
ی خو ندنی ززانستگاچووەتتە شاری بەغ
بﯚﯚ تەواو کردنی
غدا بەشی زمانو ئەدەبی کوردی
ئادابی تەواو کردوووەو سالی 2
ی
ی زمانو
ە زانستگای بەغدا ،کﯚل ژی
لە
) 1972بەکالﯚﯚرﯾﯚس(
لييسانسی تياادا وەرگرتووە .
لە سا ی 1962-1959
ەھﯚی نﯚبەرەەﯾی خﯚی لە خ زانەکەداو ھﯚشياری بااوکی ھەر ە
بە
خﯚی کاری کرردووە.
ەخەباتی ﯾەکک تی خو ندکاارانی کاتی خ
لە
زەمينی کردوە .چەنندﯾن جار
ی
خەباتی ژ ر
ی
1وە کاری سيياسيو
ھەر لەمانگی مارتی 1963
ھ
ەدەری دﯾوە.
زﯾﯾندانی کراوەو ئازارو ئەشککەنجەو دەربە
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لە شﯚرشەکەی ئەﯾلوولی 1961ولەشﯚڕشەکەی حوزەﯾرانی 1976دا ﯾەکی پتر دوو
ساڵ ژﯾانی پارتيزانانەی ناو شاری تاقيکردۆتەوە .
جار ک بەدەربەدەرﯾو چەندﯾن جار بە گەشت زۆربەی شارەکانی و تانی عەرەبو
تورکياو و تانی ئەوروپای رۆژھە ت و رۆژئاوای دﯾوە.
ئەندامی:
کﯚمە ی رۆشنبيری کورد.
ﯾەک تی نووسەرانی کورد.
نەقابەی رۆژنامە گەرانی ع راق ئەندامی ھاوبەش بوە.
ماوەﯾەک چەند بەرنامەﯾەکی ئەدەبيو رۆشنبيری لەرادﯾﯚی ع راق بەشی کوردی
وتەلەفز ونی کەرکوک بەشی کوردی بردووە بەر وە.
بەرھەمە ئەدەبيو رۆشنبيرﯾيەکانی لەرۆژنامەکانی :ژﯾن ،ھاوکاری ،کاری ميللی ،بيری
نوێ ،دەنگوباس..ھتد .،ب وکردۆتەوە .ھەروەھا لە گﯚﭬارەکانی :بەﯾان ،رۆشنبيری
نوێ ،رۆژی کوردستان ،دەنگی کر کار ،ترﯾفە..ھتد...ب وکردووەتەوە
گەل ک وتاری رەخنەی ئەدەبی لەسەر نووسەرانو شاعيرانو رۆشنبيرانی
کوردنووسيوە لەوانە :ئيبراھيم ئەجەمەد ،د .مارف خەزنەدار ،محەمەد مەولوود،
د.ئەمين موتابچی ،ھ منی شاعير ،د .عبدوڕەحمانی قاسملﯚ ،ش رکﯚ ب کەس،
د.کاوس قەفتان ،کەرﯾمی حوسامی ،حەمە سا ح دﯾالن ،شوکور مستەفا ،رەووف
ب گەرد ،رفيق سابير ،رەووف حەسەن ،حس ن عارف ،لەتيف ھە مەت..،ھتد.
پتر لە 17حەﭬدە شانﯚما-نماﯾش نامە-ی نووسيوەو وەرﯾگ اوەو ئامادەی کردووە،
لەوانە :نازدار و شوان ،پەروانە ،خﯚرکە ،چاوی ﭬ تنام ،پراوەی ژن ھ ِنان ،بووکە خان.
مانگيش ئاوابوو..ھتد .
چەندﯾن محازەرە و کﯚڕی ئەدەبيو رۆشنبيری کﯚڕی رەخنە سازی بە در ژاﯾی 12دوازدە
ساڵ دەربارەی :شيعر ،رەخنە ،ئافرەتان ،چيرۆک ،ئەدەبی فﯚلکﯚری کوردی ..ھتد..
لەشارانی :سل مانی ،ھەول ر ،دھﯚک ،بەغدا..ھتد..پ شکەش کردووە
بەناوی ھەمە جﯚرەوە چەندﯾن بەرھەمی ئەدەبيو رۆشنبيرﯾو سياسی لە رۆژنامەو
ب وکراوەو گﯚﭬارو نەوارە نھھ نييەکاندا ب وکردۆتەوە
لەھاوﯾنی 1962تا پاﯾيزی  1966لەگەڵ دەستەی الوانی ھﯚشياری ئەو کاتەدا،
دامەزر نەری )کﯚمە ەﯾی بوژاندنەوەی سامانی نەتەواﯾەتی کورد(بوو .کە کﯚمە کی
ئەدەبيو ھونەری بوو .باوەڕﯾان بە خەباتی ژ ر زەمينيی ئەدﯾبانو ھونەرمەندانی خ ر
خوازو پ شکەوتووی کوردبوو ،تا بەرھەمی ئەدەبيو ھونەری بەرەنگاری ،بەش وەی
ب وکراوەو ناميلکەی دەستاو دەست کردو بەناو جەماوەردا ب وبکەنەوە لەوالوانەی
ئەو سەردەمە :فەرەﯾدوون قادر ،عەلی توانا ،دارا ش خ نوری ش خ سا ح عەبدورەزاق
پشدەری ،ئەکرەم قەرداغی ،عومەر سا ح ،جەالل محەمەد ،جەالل مەھدی،
محەمەد ئەکرەم کەرﯾم ،عەبدو عەباس ،عومەر چاوشين..ھتد.
شيعری بەرەنگاری گەل ک لە شاعيرانی عەرەبو فارسيو ئەوروپاﯾی وەرگ اوەتە سەر
زمانی کوردی لەوانە :موزەفەر نەواب ،مەحمود دەروﯾش ،سەميح القاسم ،پاپلﯚ
ن رۆدا ،پﯚل ئيلوار ،فابتزارۆف ،ماﯾکﯚفسکی ،ﯾەسەنين ،کاﭬاﭬی ..ھتد.
لە ژﯾانی ئاشکرای ئەدەبيدا ئەم ناميلکە سەربەخﯚﯾانەی لە چاپ داوە:
1فرم سکو زەردەخەنە_ شيعر 19682ﯾەکەم ھەنگاو_ پەخشان19733د دارانی شﯚرش _چيرۆک 19734پ شوازی خاوەن شکﯚ_ رەخنە 19735ببن بەتيشک _شيعر19766بەپەنجەکانم دەتبينم_ چيرۆک 19777د ر ﯾاسين _چيرۆک 19788-سەمفﯚنيای وەنەوشە_ شيعر1980
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لەدوو شانﯚنامەدا وەک ئەکتەر بەشداری کردووە:
1النەوازان 19732پردی و ت1974لەفيلم کی سينەماﯾی 12خولکەﯾيدا وەک ئەکتەر بەشداری کردووە ،فيلمی ژﯾانی
شوان  1972بەرھەمی زانستگای سل مانی.
لەکاتی قوتاب تيدا لە زانستگای بەغدا  1972-1969دامەزر نەرو سەرۆکی تيپی
شا وی کەرکوکی ھونەری بوو کە لەسەردەمی خﯚﯾدا رۆ کی گرنگی دﯾاری بينی لە
ناوەندی زانستگای بەغدا و موستەنسەرﯾيەدا ،جگە لەو ئاھەنگانەی لەﯾادە
فەلەستينييەکاندا دەﯾان گ ا بﯚ ناساندنی کورد بەو کﯚمە ە و ﯾەک تييە شﯚرشگ انەی
لەشاری بەغدا دا دە داربوون .لەئەندامانی ئەم تيپە :ورﯾا حەسەن فيکری ،د شاد
ئەحمەد محەمەد ئەمين ،پەخشان جەالل ،کاژاو محەمەد ئەمين مەرﯾوانی ،بەھجەت
رەشيد ،عەبدوررەحمان ئەبوبەکر،مستەفازەنگنە ،گەو ژ حەمە ئەمين ،گو ستان
حەسەن عەباس .
لەفرمانی دەو ەتيدا ئەم کارانەی دﯾوە:
1چاود ری زمانەوانی )مشرف لغوی(وەزارەتی راگەﯾاندن.2مەشقياری ھونەری )مدرب فنی بدرجە معلم(لە بەشی زمانو ئەدەبی کوردیکﯚل ژی ئاداب ،ھەروەھا لە لقی کوردی کﯚ يژی پەروەردە .بﯚ ماوەی مانگو چەند
رۆژ کيش مامﯚستای ميوان لەبەشی خو ندنی کوردی لە زانستگای سل مانی.
تﯚمارکارﯾخو ندکاران )مسجل غيابات(لە کﯚ يژی پزﯾشکی ئاژەڵ )کليە الطب البيطری(
لە ئەبو غر بی نزﯾک بەغدا.
3رۆژنامە نووس لە وەزارەتی ترانسپﯚرت لە بەغدا نووسياری گﯚﭬاری رسالە النقل.4مامﯚستای زمان و ئەدەبی کوردی لە قوتابخانەی سانەوی سەرچنار پاشانناوەندی براﯾەتی لەسل مانی سەر بە ئەميندار تی پەروەردە.
لە کاری ﯾەکەميدا نەب  ،کە بە مەﯾلی خﯚی گو زراوەتەوە ،دەنا لە ھەموو کارەکانی
ترﯾدا بەھﯚی سزادانو دوور خستنەوەو ناچارﯾيەوە شو نە گوڕک ی پ کراوە .جگە لە
دووجار دوورخستنەوەی لەکاری دەو ەتی بەناوی پ وﯾست پ نەبوونەوە )فائظ عن
الحاجە).
لەسا ی 1975بەشەکەی تری ژﯾانی ھاوسەری خﯚی دﯾوەتەوە پاشان نيشانی
کردووە ،بە م تا سا ی 1978لەبەر دەربەدەرﯾو لەکارکردنو بەندی مﯚ ەتيان نەبووە
پ کەوە بژﯾنو خاوەن خانە بن.
ھاوسەرو ھاور گەی شيرﯾن ک.ی ئەدﯾبو چيرۆک نووسە .
لە 1983-10-18تا  1985-2-13ژﯾانی پارتيزانانەی ناو چيای بردۆتە سەر لەگەڵ
ھاوسەرو کچەکەﯾدا.
لە ئەﯾلوولی 1984ەوە وازی لە ھەموو ئيلتيزامو کاروبار کی سياسی ھ ناوە و
گەڕاوەتەوە الی نامەو دەفتەرو قە ەمەکەی.
بەکر کاری و ب کاری ژﯾانی بردۆتە سەر ھەتا گەڕاوەتەوە سەر کاری دەو ەت بووە
بە مامﯚستا لە ئامادەﯾی ھە گورد تا سا ی .1987
بەھﯚی رەفز کردنی جيش الشعبييەوە دووبارە لە وەزﯾفە دەرکرا.
لە  1988دانراﯾەوە لەناوەندی سەرۆک.
لە 1989ئامادەﯾی شﯚرش )(2مانگ
لە 1989-2-12دەستگير کراوە.
لە 1989-3-13شەھيد کراوە.
سەرچاوە :فەﯾسبووکی د شاد مەرﯾوانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :ئەکتەر
ج
ن
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان
ج
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە1555 :

شاد نواخوا
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014455
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1516
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1556 :

دﯾار جناح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618293
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4222
2
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1557 :

دﯾار موزەفەر لەگەڵ دوو کچەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155321100487
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1558 :

دﯾالن گەﭬەر حوزەﯾران  1999/ئەرزڕۆم چاالکی فيدائی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071892981
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە1559 :

دﯾالن ماردﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071508019856
شەھيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1560 :

دەبير بەختياری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222617952
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3752
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1561 :

ی
و ش ئيبراھيم قادری
دەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213657
شتووی :گەرگوول ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=660
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1562 :

ن حەسەننی
و ش محەمەدئەمين
دەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813057
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دانيشتووی :ئئاسناوێ ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=103
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1563 :

ب زوراشناا
راغب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717626
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3495
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1564 :

ی
ن شەرﯾفی
رامين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417187
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سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1384 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3022
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1565 :

رحماان حوس ن پەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813065
دانيشتووی :ددووڕبە ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=112
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1566 :

ەن زادە
رحماان حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413011
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شنﯚ
دانيشتووی :ق وشاوێ ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=98
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1567 :

ی
رحماان زەردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013292
نﯚ
دانيشتووی :ننەرزﯾوێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=222
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1568 :

د سابير
رزگارر ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260933596
62574
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1569 :

ی
ە ئەنساری
روزبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114494
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1576
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1570 :

عيل
ک ئيسماع
روناک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301105216
62650
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1571 :

رﯾن
ووی عەفر
ن ،لەداﯾکبو
ن عەفرﯾن
و بە پەﯾمان
ود ناسراو
ەن مەحمو
روکە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012060517052365048
لە 5ی کانوونی ﯾەکەمی  2011لە ناوچەی ﯾاﯾالدەرەی سەر بە چەوليک لە نەبەرد کدا لەگەڵ
داگيرکەری تورک شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە1572 :

رۆژﯾن ش خی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213271832
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1573 :

رۆستەم قەوامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222317859
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3754
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1574 :

ن بەگ
ستەم مستتەفا ميران
رۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192100543
32842
ەما ەﯾەکی نييشتمان
ەسا ی  1945لەگوندی ققليجەی سەرربەقەزای شاارەزوور لە بنە
لە
سەرەتاﯾی و ئامادەﯾی لە
پلەکانی خو ندنی س
ی
ەروەر چاوی ببەژﯾان ھە ھ ناوە.
پە
الوان و دواتر للەو
رﯾزی قوتابيان و ال
ﯾلولدا لە ی
شﯚڕشی ئەﯾل
سل مانی تەواو کردوە .لەش
س
سياسی ناسرابوو چاالک بووە .دوای نسکﯚی ئئەﯾلول
ی
ەبا ی مەکتەببی
رەەوتەی کە بە
شداری
شيانداوە .بەش
ەوەی شﯚڕش
ەو پ شمەرگا نەی ب ﯾاری ددروست بوونە
ەک ک بووە لە
ﯾە
تی برﯾندار بووەە .ھەر لە و ککارەساتەدا رەەئوف
ەکاری کردوە و بەسەخ ی
ککارەساتی ھە
نوێ.
.
شﯚڕشی
شەھيد دەب ت کە ﯾەک ک ببووە لە سەرکردەکانی ش
ەگی برای ش
بە
ەختی
ی قارەمانانەددا بەشداری ککردوە .چەند جار ک بەسە
ەڕ و داستانی
ەچەندﯾن شە
لە
ەی
دەستی خﯚفرۆشان شەھيد دەب ت .بنەما ی
ی
 1بە
ە 1985/5/18
بررﯾندار بووە .لە
دان ناسراون ئئەوﯾش بەھﯚﯚی زۆری
شەھيد رۆستتەم بە بنەما ەی شەھيد
ش
دانی ئەو
ئەمەش بەش کە لە ناوی شەھيد
ش
قوربانيەکانيان لەپ ناوی رزگگاری نيشتمانی،
قو
بننەما ەﯾە
عيدوالی
ڕەەئوف بەگ ،تتاھير عەلی ووالی بەگ ،ررۆستەم مستتەفا بەگ ،عووسمان سەع
سەليم
گ ،کەمال س
باھير ئەحمەد بەگ
ر
ەگ ،مەحمودد عەزﯾز بەگ  ،قادر حەمە سا ح،
بە
ختيار سەعيد بەگ ،کامەرران
حەمە سا ح ،بەخ
ە
سەعيد بەگ  ،عەزﯾز
ەگ ،ئەنوەر س
بە
سا ح،
ناميق قادر حەمەس
ق
ەسا ح،
تارﯾق قادر حەمە
ق
مەسا ح،
سەعيد بەگ ،عەلی حەمە
س
ەحمود.
م ،ش رزاد مە
شەماڵ کەرﯾم
ش
ستەم
 (kurdaسەباارەت بە )رۆس
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:17:2
ن بەگ( لە23 2012-3-7 :
مستەفا ميران
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س
پپارت:
ژمارە1575 :

حمودی
ستەم مەحم
رۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916658
ن
دانيشتووی :نناوچەی بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2490
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1576 :

رۆستەم وەلەدب گی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221717633
دانيشتووی :نورﯾاوا ،پاوه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3502
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1577 :

رۆشنا جەمال حاجی فەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102610091062601
لە رۆژی  1974-04-24لە بﯚردومانەکەی قە دز دا شەھيد بووە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت بە )ليستی شەھيدانی بﯚردوومانەکەی
قە دزێ( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-10-25
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1578 :

رۆنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080615251960561
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (ranaسەبارەت بە ) (studentلە2011-8-6 :
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2:0
08:00
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ژمارە1579 :

مستەفا
ن حس ن م
ر زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8212243176
60769
ەکانی تورکيا ،لەچيای
 2بەھﯚی بﯚرددومانی سنوررەکانی ھەر م لەالﯾەن فررۆکە جەنگييە
رۆژی 2011-08-21
ەر لەگەڵ  6ککەسی تری خ زانەکەﯾدا تتيرۆرکرا.
ی سەنگەسە
ک لە ناحيەی
کورتەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە :کورد
و ت :باشووری کوردستان
ژمارە1580 :

دانی ورم
 1999زﯾند
س 9-6-30
ر ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307209
92986
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1581 :

رەئوف ئيبراھييم زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216435
دانيشتووی :ببەردەسپيان
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2213
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1582 :
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ەدی
رەئوف ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017393
شتووی :بﯚرﯾەرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3226
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1583 :

ی
رەئوف ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517551
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3497
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1584 :

رەئوف خزرئەللياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516852
دەرە
شتووی :دﯾواند
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2663
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1585 :

ەر
رەئوف درودگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517553
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1378 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3499
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1586 :

می
رەئوف سەليم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114849
شتووی :وشتررمل
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1991
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە1587 :

ی
رەئوف غەفاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517550
شتووی :نيساننە ،پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3498
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1588 :

ەدی
رەئوف محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517552
دانيشتووی :ننﯚسمە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3496
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1589 :

رەئوف مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516832
ل
شتووی :گيزمل
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2664
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1590 :

دی
رەئوف مەولود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216436
دانيشتووی :ککﯚ ەسە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2214
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1591 :

رەئوف نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517574
شتووی :قەپ ننتوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3023
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1592 :

ی نژاد
رەئوف وەﯾسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317140
دانيشتووی :ئەمين ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2942
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1593 :

رەحمان ئابزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774149
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1594 :

رەحمان ئازمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223318202
دانيشتووی :دﯾالنچەرخ
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4104
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1595 :

مان ئازەرببار
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014456
کەدەرێ
شتووی :گو چک
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1530
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1596 :

مان ئازەرننگ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014457
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1531
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1597 :

مان ئاشنااوەر
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316440
ن
شتووی :ب وران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2221
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1598 :

رەحمان ئاکوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916663
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2488
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1599 :

رەحمان ئيبراھيم پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214316446
دانيشتووی :شە ماش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2223
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1600 :

ھيم پور 2
مان ئيبراھ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916652
دانيشتووی :ققە
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2481
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1601 :

ھيم زادە
مان ئيبراھ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216437
دانيشتووی :گ کەنگ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2215
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1602 :

ھيمی
مان ئيبراھ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916653
ە
شتووی :تازەقە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2485
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1603 :

رەحمان ئيبراھيمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916657
دانيشتووی :گردی گالن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1378 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2489
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1604 :

رەحمان ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281513910
دانيشتووی :خراپە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=925
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1605 :

رەحمان ئەسعەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517195
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خەﯾيەر
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3026
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1606 :

مان ئەفراسياب
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413898
سﯚفيان ،پيراننشار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=916
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1607 :

سی
مان ئەلياس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413897
خراپە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=915
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1608 :

رەحمان ئەمين ئازەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281413905
دانيشتووی :سەرﯾنچاوێ
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=918
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1609 :

رەحمان ئەمين زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017392
دانيشتووی :شارانی
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3227
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1610 :

رەحمان ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325614327
دانيشتووی :وسوەکەل
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ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ەرپەل
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1214
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1611 :

مان ئەميننی 2
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118360
دانيشتووی :ننﯚبار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2487
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1612 :

مان ئەميننی 3
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014810
شتووی :کانی گو ز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1215
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە1613 :

ساری
مان ئەنس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113444
دانيشتووی :گگونبەد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=480
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1614 :

ور
مان باپيرپو
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413904
دانيشتووی :ز وکە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=922
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1615 :

ی
مان بادوی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314918
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1533
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1616 :

رەحمان باﯾەزﯾدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114462
دانيشتووی :د بﯚکر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1529
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1617 :

رەحمان بيالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330014453
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1523
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1618 :

چی
مان بەزرچ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321277
71730
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1619 :

حەمەدی
مان پور مح
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213622
ەدە
دانيشتووی :ککەر زە ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=666
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1620 :

رادی
مان پورمر
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916992
ەر
شتووی :مەمە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2799
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1621 :

مان پيری
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017390
شتووی :ب سارران ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3229
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1622 :

ەندی
مان پەناوە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213609
دانيشتووی :ھ ﯾە ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1386 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=602
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1623 :

ﻻﭘەڕە
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جاڕی
مان تا ەج
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517197
جاڕ
شتووی :تا ەج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3024
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1624 :

مان تەھئاازادە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813090
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=193
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1625 :

مان تەھاپپور
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020105413173
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سﯚفيان
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=195
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1626 :

مان تەکيننی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213651
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=668
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1627 :

ھری
مان جواھ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214180
ن
شتووی :نستان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1211
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1628 :

مان جيھاننگيری
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216438
دانيشتووی :ئئا وەتان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2218
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1629 :

ح
مان جەناح
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014451
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1525
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1630 :

ی
مان چﯚپلی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916990
شتووی :چﯚپ ی
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2801
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1631 :

سەن پور
مان حەس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418244
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4150
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1632 :

سەن زادە
مان حەس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417190
دانيشتووی :ممەرخووز
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3027
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1633 :

مان خراماان
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114463
شتووی :ز وە ،مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1528
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1634 :

ور
مان خزرپو
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413902
شنﯚزەنگ
دانيشتووی :ش
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=920
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1635 :

وور
مان خزرپو
رەحم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32923
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1636 :

مان خزرزاادە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513906
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=923
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1637 :

مان خزرنييا
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316443
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2222
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1638 :

ی
مان خزری
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71815
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1639 :

سرەوی
مان خوس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916650
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2478
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1640 :

مان
مان خەرام
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214865
ما پەڕی
دبوون 1358 :سەرچاوە :م
سا ی شەھيد
شتووی :ز وە ،مەھاباد بەرپپرساﯾەتی :پ شمەرگە س
دانيش
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htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=1920
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1641 :

مان دڵ ئارام
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114473
دانيشتووی :ققەباکەندی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1539
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1642 :

مان دەرو شی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316445
شە ماش
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2225
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1643 :

رەحمان دەولەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281413901
دانيشتووی :گردمخانە
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=919
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1644 :

رەحمان رامينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874184
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1645 :

رەحمان رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114856
دانيشتووی :ن زەرۆ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1998
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1646 :

رەحمان رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113553432960
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1647 :

رەحمان رەحيمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916654
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2483
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1648 :

رەحمان رەسو نژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215916993
دانيشتووی :قسقاپان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2798
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1649 :

مان رەنجببەری
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513908
دانيشتووی :گگردەسور
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=926
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1650 :

مان رەنگيينی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114460
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1536
6
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1651 :

ی
مان زارعی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916655
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2482
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1652 :

دی
مان سارند
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114464
ە
شتووی :باخچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1538
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1653 :

مان سا ح پوور
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71739
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1654 :

رەحمان سا حی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214181
دانيشتووی :وسوەکەل
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1212
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1655 :

رەحمان سا حی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118359
دانيشتووی :قاراوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2484
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1656 :

رەحمان سحەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813369
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شتووی :گ سييان ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=350
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە1657 :

مانی
مان سل م
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050477
74166
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1658 :

مان سواررە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316444
دانيشتووی :ب شاسب
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2224
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1659 :

ی زادە
مان سﯚفی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413903
دانيشتووی :پپيرانشار
ک.ش.رەبەت
ت
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=921
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1660 :

سەواری
مان سيس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114461
دانيشتووی :ققەرەقش ق
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1535
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1661 :

ەﯾسی
مان شاوە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017391
شتووی :ولەژﯾرر ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3228
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1662 :

خانی
مان ش رخ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213658
دانيشتووی :بباﯾندەرێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=661
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1663 :

گەپور
مان شەنگ
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014458
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1532
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1664 :

رەحمان عوسمانپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330014459
دانيشتووی :دەرمان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1534
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1665 :

رەحمان عومەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213655
دانيشتووی :شاوەلە ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=664
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1666 :

رەحمان عەبدا ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213656
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خە يفەليان ،نەغەدە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=662
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1667 :

و
مان عەبدو
رەحم

ﯾاری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114854
شتووی :سا ە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1996
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1668 :

مان عەرەبی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813368
دانيشتووی :ققاسملوو
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=351
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1669 :

ی پور
مان عەلی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316441
دانيشتووی :ققازان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2219
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1670 :

وری
مان غەفو
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114855
چ
شتووی :سيوچ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1997
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1671 :

و پور
مان فەﯾزو
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916656
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دانيشتووی :ققارنجە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2486
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1672 :

ی
مان فەﯾزی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817668
خانەگا ،پاوە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3538
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1673 :

مان قادرززادە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316442
دانيشتووی :ز وە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2220
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1674 :

ی
مان قانعی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517196
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3025
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1675 :

مان گوالبييپور
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114853
ەڕەش
شتووی :بەردەڕ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1995
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1676 :

ستانی
مان گو س
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316439
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دانيشتووی :ننە س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2217
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1677 :

ەسەنی
مان گو کە
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016684
ێ
شتووی :وەردێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2400
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1678 :

مان المی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114851
شتووی :سەﯾررانبەند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1993
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

پارت:
ژمارە1679 :

ی
مان الوەﯾی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114472
دانيشتووی :ققز جە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1540
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1680 :

ش
مان مامەش
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916651
چواردﯾوار
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2480
0
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1681 :

مەدپور
مان محەم
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114474
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1537
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1682 :

مەدی
مان محەم
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114850
دسارم
شتووی :سەﯾد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1992
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1683 :

مەدی
مان محەم
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813145
دانيشتووی :ئئا ياوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=136
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1684 :

مەدی 2
مان محەم
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118462
ەدە
دانيشتووی :نناوچەی نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4167
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1685 :

مەدﯾان
مان محەم
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813142
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=139
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1686 :

ی
مان مرادی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330014452
سﯚﯾناس
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1524
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1687 :

ی2
مان مرادی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118425
ێ ،پاوه
شتووی :نەروێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3500
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1688 :

مان مستاانی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114471
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1541
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1689 :

رەحمان مستەفانژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214179
دانيشتووی :زمزﯾران
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1210
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1690 :

رەحمان موعەززی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213654
دانيشتووی :نەغەدە بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1365 :چە پکە گو کی ر ز و وەفا
بﯚ ﯾادی بيست و دو وسا ەی شە ھيد بوونی ھاوڕێ رەحمان موعەززی )ڕەحمانە چووکە(لەم ژووی
سەراسەر خو ن وخەبات و بەر خﯚدانی نەتە وە ی کورددا ،کە م نين ئەو رۆ ە خﯚشە وﯾستانەی کە لە
پ ناو سەربە ستی و ئاشتی و ئازادی وژﯾان کی بەختە وەرانە بﯚگەلەکەﯾان ،خﯚنە وﯾستانە و بە سە
خاتە وە گە ورە ترﯾن سە رماﯾە ی ژﯾانيان واتە گيانی شيرﯾنی خﯚﯾان بە ختی بارە گای ئازادی
کوردوکوردوستان کردوە.لەم ژووی  63سا ە ی خە بات و شﯚڕشی حيزبی د موکراتی کوردوستانی
ئ راندا ،کە م نين ئە وشەو و رۆژانە ی کە ت ﯾان دا بە ھەزاران داستانی حە ماسی خو قاوە و لە جە
رە ﯾانی خو قاندنی ئە م داستانانە ش دا ،باشترﯾن و وە فادارترﯾن رۆ ە کانی گە لی کورد بە بە
خشينی ژﯾانی خﯚﯾان ،سە روە رﯾە کی ھە ميشە ﯾيان بﯚخﯚﯾان و بنە ما ە کانيان و حيزبە ت کﯚشە رە
کەﯾان تﯚمارکردووبوون بە بە ش کی گرﯾنگ لە م ژووی خو ناوی گە لە کەﯾان.ﯾە ک ک لە و کە ە پياوە بە
ورە و قارە مانانە ،الوی خە باتگ و ھە ﯚی بە رزە ف ی کو ستان و رۆ ە سە ر بەر ز و چاونە ترسە کە
ی دەﭬە ری نە غەدەﯾە کە ھە ر لە تە مە نی چواردە سا ی ﯾە وە ھاتﯚتە ن و رﯾزە کانی خە باتگ انی
حيزبی د موکراتی کوردوستانی ئ ران ،ئە والوە نيشتمان پە روەرە ،ھاوڕێ رەحمان موعە ززی ناسراو
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بە رەحمانە چووکە ﯾە ،کە کاتی خﯚی لە بە رکە م تە مە نی ئيزنی پ نە دە را ب تە ن و رﯾزە کانی
شﯚڕش ،بە م بە ھﯚی پ داگری و ئيسراری زﯚری خﯚی و سووربوون لە سەر پ شمە رگاﯾە تی
کردن ،بە ناچار لە ھ زی ئە فشينی ئە وکات دا سازمان دە در ت و لە بە رکەم تە مەنی ناوﯾان نا
رەحمانە چووکە و بە ھﯚی بە شداری کردنی لە چە ندﯾن عەمە ليات دا و رۆ ی بە رچاووی ،زۆر زوو
ج گای خﯚی لە ن ود ی ھاوسە نگە رانی دا کردوە وە و لە دە ﯾان عە مە ليات دا بە شداری چاالکانە
ی بوو ،شەڕە گەورەکانی وە ک شەڕی قاوەخانەی حاجی حوس ن لە سا ی 1359کە لە وشە رەدا زە
بری کوشەندە وە ر ژﯾم کە وت دە وری زۆر دﯾاری ھەبوو و لەو شە رەشدا برﯾندار بوو ،شە ری بندرێ
لە سا ی - 62شە ری بازاڕگە لە سا ی  64کە لەو شە رەدا ھ زە کانی زە ربە تی نەغە دە و
محەمەدﯾار تە فر و تونا کران ،و ھە روە اشەرەکانی ن و شاری نە غە دە و دە ﯾان داستانی حە ماسی
تر ھەموﯾان شاھيدن بﯚ قارە مانە تی و لە خﯚبردووی و چاو نە ترسی ئە و ش رە کوڕە بليمە تە ی مە
کتە بی د موکرات.کە بە ھﯚی ئەو ئازاﯾەتيانەوە وە ھەروەھا ئەخالقی باش ْ◌ِ ُ◌◌ٍ ◌ٍ و تاﯾبەتمەندﯾە
شﯚرشگ رﯾەکانی ببوو بە خﯚشە وﯾستی ھاور يان و خەلکی ناوچەی نەغەدە وە ھەر کە ن وی
رەحمانە چووکە دە ھات بﯚ دووژمنانی ئازادی وە داگيرکەرانی کوردستان کابووسی مە رگ وە بﯚ کﯚمە
النی وە زا ە ھاتووی خەلکی کوردستانيش فرﯾشتەی خﯚشە وﯾستی بوو .بەداخەوە لە ر کە وتی
 1365/7/10لە کات کدا کە لە گەڵ تيم ک لە کادرە کانی کﯚميتەی شارستانی نە غەدە خەرﯾکی ئەرک
پ ئە سپ ردراوی حيزبی بوون لە گەڵ ھ زەکانی دووژمن دەرگير دەبن ودوای شەڕ کی قارەمانانە کە
لەو شەڕەش دا رۆ کی بەر چاوی بينی ،کەوتە بەر گوللەی ﯾەک ک لە بەکر گيراوانی دووژمن و گيانی
پاکی بەختی ئازادی حيزب و گە ل دە کات ودەچ تە ن و کاروانی ھەرگيز نەمرانی پر لە سەروەری شە
ھيدان.دووژمنی دڵ رەش تەنانەت دوای شەھيد کرانی شە ھيد رەحمانيش ھ ور نەبوونەوە و ب
ر زﯾەکيی زۆری بە تەرمی ناو براو کرد  ،تەنانەت تا ئ ستاش کە س بە شو نی تەرمەکەی نازان و
وەک دەﯾان شەھيدی دﯾکە بﯚ حيزب و نيشتمانەکەی بوو بە سەربازی ون  .ئ ستاش ھاور ی شە
ھيدم لە بيست دووەمين سالرۆژی شە ھيد بوونت دا ،لە بەرامبەر رووحی گەورە و پ او پ لە خﯚشە
وﯾستی حيزب و گەلەکە ت دا سەری ر ز و نە وازش دادە نو نم و بەل ن دەدەم و پەﯾمان نوێ
دەکەمەوە کە بە باوەر کی پتەوت رئيمان کی قاﯾمتر لە جاران در ژە دەری ر گای سووری سەرجەم شە
ھيد رەحمانەکان و ھە موو ئەو شەھيدانە بم کە د يان تا دوا ھە ناسەی ژﯾانيان بﯚ بە ئازادی و
د موکراسی گەل ل ی دا ،د نيات دە کەمەوە کە ھيچ کەند و کﯚسپ ک ناتوان لە ر بازی پ لە
شانازﯾت دوورم کاتە وە.نامـــــرن ئە وانە وانە ی وا لەدپی ميللە تا ئە ژﯾن.حس ن کاکە حە سە ن ناوە
ندی 3ی حيزبی د مﯚکراتی کوردستانی ئ ران سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=663
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1691 :

رەحمان مکاﯾلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020105413204
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نﯚ
دانيشتووی :ننەرزﯾوێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=161
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1692 :

مودی
مان مەحم
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916649
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2479
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1693 :

روفی
مان مەعر
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113533
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دانيشتووی :ئئا ياوێ ،شنﯚﯚ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=589
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1694 :

روفی 2
مان مەعر
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814994
شتووی :ساروقاميش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1921
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1695 :

ودی
مان مەولو
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114852
ی خوارو
شتووی :نجنی
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1994
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1696 :

مان ناسری
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314916
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1527
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1697 :

مان وليياننی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717636
ێ ،پاوە
شتووی :نەروێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3501
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1698 :

الﯾی
مان کامەال
رەحم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413896
شتووی :ک ل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=914
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1699 :

الﯾی 2
مان کامەال
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814967
دانيشتووی :ببادﯾناوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1177
7
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1700 :

ی
مان کاکاﯾی
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916991
شتووی :گوێ ئاغاج
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2800
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1701 :

رەحمان کيانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213652
دانيشتووی :باﯾزاوێ ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=667
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1702 :

رەحمان کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014808
دانيشتووی :م ونە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1213
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1703 :

رەحمان کەمالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213653
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دانيشتووی :ممەحمەشە ،نەغەدە
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=665
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1704 :

ف پەنا
مان ﯾوسف
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417191
مە
شتووی :بوردمە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3028
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1705 :

فی
مان ﯾوسف
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314917
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1526
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1706 :

فی 2
مان ﯾوسف
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118325
دانيشتووی :ددەرمان ئاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2216
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1707 :

سەدزادە
مەت ئەس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71744
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1708 :

ست ئاموز
مەت دەس
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616876
ەی دﯾواندەرە
شتووی :ناوچە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2718
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1709 :

رەحمەت زەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222317860
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3753
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1710 :

رەحمەت کەرﯾمی واحد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071788
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1711 :

گ
رەحييم ئازەرنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214500
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1572
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1712 :

رەحييم ئوستواری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513931
شتووی :پەسووێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=947
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1713 :

رەحييم ئيبراھييمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017385
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دانيشتووی :ژژان ،مەرﯾوان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3235
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1714 :

رەحييم ئيبراھييميان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114485
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1556
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1715 :

ەدپور
رەحييم ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213716273
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2007
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1716 :

ەدزادە
رەحييم ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114476
شتووی :ئازاد
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1555
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1717 :

ەدزادە 2
رەحييم ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314922
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1571
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1718 :

رەحييم ئەفشاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517202
شتووی :ﯾارەبووغ وو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3040
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1719 :

رەحييم ئەمين پور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817313
دانيشتووی :نناوچەی سەققز
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3179
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1720 :

ی
رەحييم ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214502
شتووی :بورھان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1566
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1721 :

ی پور
رەحييم ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517198
مەران
شتووی :پيرەوم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3035
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1722 :

رەحييم باپيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622563012926
دانيشتووی :پپرداوێ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=39
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1723 :

رەحييم با غی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114480
ی خﯚش
شتووی :حاجی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1563
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1724 :

ن
رەحييم بەرشان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513929
دانيشتووی :ننمنج
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=950
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1725 :

دی
رەحييم بەغداد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317852
شتووی :سنە
دانيش
ی ﯾەکان
ساﯾەتی :کادری پەﯾوەندی
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3757
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1726 :

ەت
رەحييم بەھانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417521
نچەک
شتووی :قلخان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3404
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1727 :

ی
رەحييم پيرۆتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513928
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=948
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1728 :

رەحييم پينەدوززی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114484
شتووی :کانی در ژ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1557
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1729 :

ی
رەحييم پەناھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321277
71732
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1730 :

تی
رەحييم تەلعەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114493
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1378 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1575
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1731 :

رەحييم تەھئاززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020105413174
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=194
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1732 :

چی
رەحييم چاقوچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114490
شتووی :باجەڕڕەند
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1568
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1733 :

ی
رەحييم چلنگانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513930
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دانيشتووی :خورﯾنج
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1374 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=949
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1734 :

رەحيم حاچر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114492
دانيشتووی :ئەتاب غی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1574
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1735 :

رەحيم حوس ن پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214503
دانيشتووی :قەمتەرێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1565
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1736 :

ی
رەحييم حەبيبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813362
دانيشتووی :ژژاراوا ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=357
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1737 :

ەنی
رەحييم حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813363
چرﯾاوا ،ورم
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=356
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1738 :

ی
رەحييم خاليدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813093
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شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=190
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1739 :

رەحييم خزنژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513933
دانيشتووی :س وێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=951
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1740 :

رەوی
رەحييم خەسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74185
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1741 :

رەحيم دڵ ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114482
دانيشتووی :قەباکەندی بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1359 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1562
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1742 :

رەحيم رﯾحانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114478
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1560
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1743 :

رەحيم رەسو پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013298
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دانيشتووی :مميراباد ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=216
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1744 :

رەحييم رەسو ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013295
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=219
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1745 :

رەحييم رەمەزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314921
ەرێ
شتووی :قەمتە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1570
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1746 :

رەحييم سابت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114481
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1564
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1747 :

ی
رەحييم سا حی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213716272
ن
شتووی :تاژەبان
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2008
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1748 :

رەحييم سل ماننی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050477
74167
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1749 :

رەحييم سوبحاانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517227
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3034
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1750 :

ی
رەحييم سﯚفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316796
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2621
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1751 :

رەحيم سەعادەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215916986
دانيشتووی :ئەحمەدئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2805
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1752 :

رەحيم سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214016362
دانيشتووی :زەرواو
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1753 :

رەحيم عوقابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813130
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دانيشتووی :ببا گير ،شنﯚ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=151
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1754 :

سی
رەحييم عەبباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71809
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1755 :

رەحييم عەبدو ئازادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213644
شتووی :گەرگوول ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=676
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1756 :

رەحيم عەبدو ئازادە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814954
دانيشتووی :مەک وە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1219
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1757 :

رەحيم عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114483
دانيشتووی :باخچە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1559
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1758 :

رەحيم عەلی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214316456
دانيشتووی :کاژێ بەرپرساﯾەتی :سەرلک سا ی شەھيدبوون 1365 :سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2235
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1759 :

رەحييم عەلی زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916664
ھەباسئاوا
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2496
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1760 :

رەحييم فراقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314923
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1569
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1761 :

ی
رەحييم فەخری
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517201
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3038
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1762 :

ن
رەحييم قادرپورر  -رەحيم نەخشين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813102
شنﯚ
سەردەرێ ،ش
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=180
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران -
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
حدکا
ژمارە1763 :

رەحييم قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517199
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3036
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1764 :

سی
رەحييم قﯚﯾتاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214501
شتووی :خەتاﯾﯾی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1567
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1765 :

دار
رەحييم گەللەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316453
دەر
دانيشتووی :مميرش خ حەﯾد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2236
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1766 :

رەحيم لشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314551
دانيشتووی :قارنجە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1639
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1767 :

رەحيم محمل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114491
دانيشتووی :قز قﯚپی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1573
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1768 :

رەحيم محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014811
دانيشتووی :جمگە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1220
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1769 :

ی
رەحييم منبەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317853
شتووی :نييەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3758
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1770 :

رەحييم مورتەززەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813122
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=159
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1771 :

ودی
رەحييم مەحمو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513925
دانيشتووی :پپيرانشار
ک.ش
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=945
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1772 :

ودی 2
رەحييم مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118303
ت ،بانە
شتووی :ئا وەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2006
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1773 :

ودی 3
رەحييم مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513927
شيناوێ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=944
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1774 :

ودی 4
رەحييم مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118329
دانيشتووی :ککﯚ ەسە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2237
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1775 :

رەحييم نادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816954
شتووی :گوێ ئاغاج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2806
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1776 :

ە
رەحييم ھەنوکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114477
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جاخ
شتووی :سونج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1558
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1777 :

ی
رەحييم وەکيلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517200
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3037
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1778 :

رەحييم کارگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114479
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1561
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1779 :

داری
رەحييم کانی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513932
دانيشتووی :ددە وان
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=946
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1780 :

ی2
رەحييم کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118313
شتووی :ئارمرددە
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2010
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1781 :

ی3
رەحييم کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118397
شتووی :دەرەززﯾارەت
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3039
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1782 :

ی4
رەحييم کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118477
دانيشتووی :ززەندەشت ،وررم
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4075
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1783 :

رەحييم کەرﯾمييان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321277
71729
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1784 :
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ف زادە
رەحييم ﯾوسف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916987
شتووی :چﯚپ ی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2804
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1785 :

رەزا ئيسماعيللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1062021068
88019
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
ەس دارەدراو
ی کەس :لە
جﯚری
ژمارە1786 :

رەزا ئەميری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517226
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3044
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1787 :

رەزا باژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214499
شتووی :ھەمززاوا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1577
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1788 :

ی
رەزا پاشووﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0820143740
04812
ەر ب دەﭬەرا ئەنزەل ل داﯾﯾک بووﯾە ،ماللباتا وان
د ساال  1309دا ل گوندێ کاسب  ،سە
د ساال  1313دا ژ گوندێ ککاسب بار کررنەو ھاتنەگووندێ ساکانا دەﭬەرا سﯚمااﯾ ،ناو
ەس بوو کوو چەکا
سا چاران دەررس خاندی ﯾﯾە،شەھيد رززا ئ کەمين کە
برری ھەتا کالس
پاشووﯾی دەست ب کار و خەباتا
ی
شەرەف دا ممل خوەوب پ شەنگی ﯾا نحو
ش
ەکی
ەھيد رزا بينا پ شمەرگەﯾە
شداری کر ،شە
 47،46دا بش
سياسی کر ،سەرھلدانا 6
س
حو د ھەموو ککارو خەباتا دەەﭬەرێ دە)فعااالنە(
ل شەھيد نح
چەلەنگ و م ررخاس ل گەل
چ
خەلک ھەر م  ،ئەوا
ک
ناوەکی ناسکرﯾەبﯚ ھەموو
ی
ھيد رزا
شکداری دکرر،ناوێ شەھي
پش
وی دەرباز دبە،ئئەمما نھا ژی ستران
ی
د بوونا نحو و ھەﭬال
چل سالەکوو سەر شەھيد
چ
پرانی ﯾا مال
ی
رۆژانەم وان
م
ەگوتن،
ی و بەرخوەددانا وان ھاتنە
و الوکی کوو ل سەر م رانی
دەﭬەر نە.
ھلدانا
پاشووﯾی ژی ئ ک ژ وان کەساﯾەککوو ل سەرھ
ی
د رزا
ن کوو شەھيد
دبی بيتەگوتن
کداری کرﯾيە ،ل
چەلەنگی پشک
ی ر ژﯾما پەھللەوی دەب چ
 4دا ھەمبەری
سال ن 47،46
س
ەرناسی و رۆل وی نەھاتی ﯾەکرن وەەک
ھا باس ل گە
مخابن ھەتا نھ
م
شەھيدەکی))گمنام( ماﯾە ..
ش
سەرچاوە :ما پەڕی حدکا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە

917

http://www.kurdipedia.org

ژمارە1789 :

رەزا پيرۆتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016668
شتووی :ساروقاميش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2497
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1790 :

رەزا حوس نزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317856
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3759
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1791 :

ی
رەزا حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717634
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سەرک ان ،پاووە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3503
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1792 :

رەزا حەسەن پور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214497
س
شتووی :بەﯾتاس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
وە
ەڕی خاکەل ە
ەرچاوە :ما پە
ن 1363 :سە
سا ی شەھيدبوون
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1580
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1793 :

رەزا محەمەدپپەنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516834
ح ئاوا
شتووی :فەتاح
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2666
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1794 :

رەزا نادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114496
دانيشتووی :ققەمتەرێ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1581
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1795 :

رەزا نواخوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114495
شتووی :مەھاباد
دانيش
م ،ﯾەکيەتی الوان
ساﯾەتی :پ.م
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1579
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1796 :

ەدی 2
رەزا نورمحەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118408
شتووی :سەقزز
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3194
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1797 :

دە
رەزا کەرﯾم زاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517561
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
تی :کادر سا ی شەھيدبووون 1361 :س
شتووی :سەقزز بەرپرساﯾەتی
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3043
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1798 :

رەزا کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214498
دانيشتووی :ممەھاباد
ن
ەرپرساﯾەتی :کادری الوان
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1578
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1799 :

رەسووڵ ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071779
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1800 :

رەسووڵ جەنگدووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213171803
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1801 :

رەسووڵ رەسووڵ زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971762
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1802 :

عروفی
سووڵ مەع
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71786
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1803 :

سوڵ )پيرباب(ميرانيان
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316449
خاکەل وە
 136سەرچاووە :ما پەڕی خ
ەھيدبوون61 :
ک سا ی شە
ەتی :سەرلک
شتووی :ن وچووان بەرپرساﯾە
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2229
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1804 :

خش
سوڵ ئازرەخ
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513909
شار
دانيشتووی :ک ل  ،پيرانش
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=927
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1805 :

دە
سوڵ ئازورد
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314919
پ
حەسەن چەپ
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1542
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1806 :

ی
سوڵ ئوالدی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916988
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2803
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1807 :

ھيم پور
سوڵ ئيبراھ
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316450
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دانيشتووی :ب شاسب
ەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2231
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1808 :

ھيمی
سوڵ ئيبراھ
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314211
شتووی :وە يو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1282
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1809 :

ھيمی 2
سوڵ ئيبراھ
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118327
دانيشتووی :وواوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2230
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1810 :

ەکری
سوڵ ئەبوبە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114470
دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1543
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1811 :

ی
سوڵ ئەمينی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614326
ە
شتووی :بناوﯾلە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1218
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1812 :

می
سوڵ ئەندام
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114475
شتووی :سەلييم ساغوڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1551
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1813 :

رەسوڵ بەشيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114488
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1552
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1814 :

رەسوڵ پورخاليدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281513926
دانيشتووی :گردەسور
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=942
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە1815 :

حەمەد
سوڵ پورمح
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213621
شتووی :گەرگوول ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=672
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1816 :

ی
سوڵ پيرۆتی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513923
دانيشتووی :ققە تەڕەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=941
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1817 :

سوڵ پەروﯾننی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114465
شتووی :ئيندرققاش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1544
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1818 :

دە
سوڵ جونيد
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013255
ەدە
دانيشتووی :ققە تان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=261
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1819 :

شينی
سوڵ چاوش
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413042
دانيشتووی :ننە ﯚس
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=64
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1820 :

رەسوڵ چوپانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331114857
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1999
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1821 :

رەسوڵ حوس ن نژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281513920
دانيشتووی :بادﯾناوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1374 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=938
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1822 :

رەسوڵ حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114138
دانيشتووی:
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1148
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1823 :

سەن پور
سوڵ حەس
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513907
شتووی :پەسووێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=928
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1824 :

يدی
سوڵ حەميد
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413016
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=92
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1825 :

يدی 2
سوڵ حەميد
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813367
شتووی :تەرزلوو ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=352
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە1826 :

سوڵ حەنەفی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316448
دانيشتووی :ککﯚربناو ،سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2228
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1827 :

ەری
سوڵ حەﯾدە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417193
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1379 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3031
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1828 :

رەسوڵ خاليدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214016351
دانيشتووی :ش نان بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2001
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1829 :

رەسوڵ خرسندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916660
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2493
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە1830 :

سوڵ خزرزادە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213645
غەدە
ی غە دە ،نەغ
شتووی :حاجی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1379 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=675
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1831 :

ی
سوڵ خوبانی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813096
دانيشتووی :ککانی سﯚرک ،،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=187
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1832 :

سرەوی
سوڵ خەس
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74187
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ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1833 :

ی
سوڵ داناﯾی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213648
دانيشتووی :گگﯚل  ،نەغەددە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=671
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1834 :

شمەند
سوڵ دانيش
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013256
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=260
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1835 :

شانی
سوڵ درەخش
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713985
دانيشتووی :ققە ت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=936
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1836 :

وش
سوڵ روزخو
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513918
دانيشتووی :ددووچﯚمان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=935
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1837 :

ەر
سوڵ رۆستتەمی ئازە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114487
شتووی :گو ک تەپە
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1553
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1838 :

و دوست
سوڵ رەسو
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114466
ەڕی
ەرچاوە :ما پە
شمەرگە سا ی شەھيدبووون 1360 :سە
ساﯾەتی :پ شم
شتووی :سەرتتەنگ بەرپرس
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=1545
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1839 :

و وەندی
سوڵ رەسو
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513914
دانيشتووی :د زێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=930
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1840 :

وی
سوڵ رەسو
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513917
دانيشتووی :گگەسگەسک
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=934
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1841 :

ەتی
سوڵ رەفعە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218190
دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4089
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1842 :

سوڵ زەھرااﯾی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613957

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=975
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1843 :

حی
سوڵ سبوح
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314920
دانيشتووی :گگردەڕەش
ک.ش.مەھاباد
د
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1549
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1844 :

ی زادە
سوڵ سﯚفی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513922

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ررکاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=939
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1845 :

ەدپور
سوڵ سەمە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413029
ەمس ،شنﯚ
شتووی :د شە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.kh
hakelewe.ne
et/shehid/sh
how.asp?linkk=77
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1846 :

ە
سوڵ ش خە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813365
شتووی :بازەرگگە ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=354
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە1847 :

سوڵ شەرﯾﯾف زادە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314905
دانيشتووی :ببەسری
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1278
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1848 :

ل
سوڵ شەل
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513912
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=929
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1849 :

ﻻﭘەڕە
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ھنازی
سوڵ شەھ
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417192
شتووی :ئەﯾلووو
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3029
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1850 :

مانی
سوڵ عوسم
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213647
ەغەدە
دانيشتووی :ککە ەکوکە ،نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=673
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1851 :

ەرپور
سوڵ عومە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316447
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دانيشتووی :ددﯾوا ن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2227
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1852 :

ب
سوڵ عەرەب
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213650
ەغەدە
دانيشتووی :ممەمەليان ،نە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=669
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1853 :

زی
سوڵ عەزﯾز
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513913
شتووی :خ ی ئاغە ن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=931
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1854 :

زی 2
سوڵ عەزﯾز
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118328
دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2232
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1855 :

ی نژاد
سوڵ عەلی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114489
دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1550
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1856 :

ی
سوڵ قاچی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114468
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1547
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1857 :

رەسوڵ قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330114469
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک.ش.مەھاباد
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1548
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1858 :

رەسوڵ گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281513919
دانيشتووی :دووچﯚمان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=940
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1859 :

رەسوڵ الوە رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214182
دانيشتووی :خوليسان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1217
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1860 :

رەسوڵ محەمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215916989
دانيشتووی :داشکستان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2802
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1861 :

رەسوڵ محەمەدسوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213649
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ەغەدە
دانيشتووی :ککانی بداغ ،نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=670
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1862 :

مەدی
سوڵ محەم
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114467
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1546
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1863 :

مەدی 2
سوڵ محەم
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118471
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4213
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1864 :

مەدی 3
سوڵ محەم
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014809
شتووی :گەرۆرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1216
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1865 :

مەدی 4
سوڵ محەم
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214858
شتووی :بانە
دانيش
ەردەستە
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2000
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1866 :

مەدی 5
سوڵ محەم
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118326
ھەرزن
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2226
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1867 :

ەفاپور
سوڵ مستە
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513916
دانيشتووی :س گرکان
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=933
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1868 :

دەم
سوڵ موقەد
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513915
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سەرﯾنچاوێ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=932
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1869 :

ی
سوڵ ميرانی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916662
شتووی :کەر ززە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2491
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1870 :

ی
سوڵ ميناﯾی
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916661
شتووی :سەرااو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2492
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1871 :

ف
سوڵ مەناف
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513924
دانيشتووی :پپەسوێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=943
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1872 :

ن
سوڵ مەﯾدان مسکن
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813366
شتووی :گرک ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=353
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە1873 :

دەﯾی
سوڵ نەغەد
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414242
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :ئەففسەری کﯚمار
بەرپرس
ن1326 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1311
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1874 :

رەسوڵ ھەمزەزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314225
دانيشتووی :گﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1383 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1295
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1875 :

رەسوڵ کەمانجاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517555
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3030
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە1876 :

شاد حوس ننی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117424
دانيشتووی :ککاشتەر ،کاميياران
ک.ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :راو ژکاری ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3311
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
کامياران
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1877 :

می
شيد ئيسالم
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517562
شميەر ،مەرﯾواان
شتووی :چەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3233
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1878 :

ەدنژاد
شيد ئەحمە
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316452
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دانيشتووی :ددەرمان ئاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2233
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1879 :

ی
شيد ئەمانی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517218
شين
شتووی :ک لەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3063
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1880 :

ەدی
شيد ئەمجە
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330114486
دانيشتووی :ققەرەگﯚل
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1554
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1881 :

شيد باقری
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113551
دانيشتووی :ددۆ ەمە ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=571
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1882 :

شيد باﯾکارا  -سيامەنند
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92298
کبووی  1975س رت ــ دھ  ،بەشدارﯾککردن  1993س رت ــ دھ  ،شو ن و ببەرواری
لەداﯾک
س
 1994زاگرۆس
ەدەستدان؛ 4
گيانلە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
پارت:
ژمارە1883 :

ی ميرزا مەحمود
شيد حاجی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3282243168
80031
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سل مانی
ەعس لە ل
ەدناوەکەی بە
سا ی  1921لەداﯾک بووە ،،سا ی  1989لە ئەمنە بە
س
شەھيدی دەککەن.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
و ت:
باشووری کوردستان
جﯚری کەس :سەربازی
ج
ژمارە1884 :

شيد حوس ننی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213716267
شتووی :قاﯾبەررد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2002
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1885 :

شيد حوس ننی 2
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017388
شتووی :بﯚڕﯾەرر مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3231
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە1886 :

ی
شيد خەليلی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916665
ھەباس ئاوا
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2494
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1887 :

ەمی
شيد رۆستە
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317858
شتووی :ميراواا ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3755
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1888 :

می
شيد سەليم
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916659
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2495
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1889 :

مانی
شيد عوسم
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213716271
شير
شتووی :نەمەش
دانيش
دامی ک.ش.بانە
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2004
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1890 :

شيد عەزﯾزننشان
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813073
شنﯚ
دانيشتووی :د شەمس ،ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=120
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1891 :

رەشيد عەلی دووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213171806
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1892 :

رەشيد فەﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017387
دانيشتووی :ميانە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3232
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1893 :

رەشيد قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017386
دانيشتووی :نەسل ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3234
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1894 :

ی
شيد قادری
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316451
دانيشتووی :ب توش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2234
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1895 :

ەدی
شيد محەمە
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516833
شتووی :بناوچاان
دانيش
گری لک
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2665
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1896 :

ەدﯾان پور
شيد محەمە
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813140
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شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=141
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1897 :

ی
شيد مرادی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417194
سەقز
دانيشتووی :س
سەقز
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.س
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3032
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1898 :

ور
مەدﯾان پو
شيد محەم
ودی  -رەش
شيد مەحمو
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813364
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دانيشتووی :ئئەورسی ،ورمم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=355
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1899 :

ودی 2
شيد مەحمو
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118396
دانيشتووی :ققيلەسون
سەقز
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.س
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3033
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1900 :

وفی
شيد مەعرو
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213716270
شتووی :گﯚﯾل
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2003
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1901 :

شيد مەنگوڕڕی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113548
شنﯚ
دانيشتووی :ککانی رەش ،ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=574
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1902 :

شيد نەورۆززی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017389
ل ،مەرﯾوان
شتووی :نەسل
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3230
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1903 :
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ی
شيد ﯾونسی
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116380
شتووی :ئارمرددە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1381 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2005
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1904 :

س نی
عەت حوس
رەفع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717646
دانيشتووی :تتەرگاران ،پاوهه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3505
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1905 :

رەفييق تاراج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917356
شتووی :ولەژﯾرر ،مەرﯾوان
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3236
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1906 :

ەلەری
فيق ئاغجە
د حەمەئەمين  -رەف
رەفييق رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305174116
61560
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندﯾی
ی ئاغجەلەر للەداﯾکبووە .خ
سا ی  1952لەشارۆچکەی
س
مانی
ەی مامﯚستاﯾانی لەسل م
ەلەر تەواوکردوووە و لەسا ی  1977خانە
ھـەر لەئاغجە
ھ
ەواوکردووە .پپاشان پ وەند ﯾيکردووە بە ))کﯚمە ەی رەەنجدەرانی کووردستان( ەوە ،دوای
تە
خستنەکانی نناو ئاغجەلەر..چەند جار ک زﯾندانی
ماوەﯾەکی کەم بووەتە ل پررسراوی ر کخ
م
ەرکوکی
می )(2ی کە
ەرگە لەھەر م
سا ی  1981ددەب تە پ شمە
ککراوە .دوای ئاازادبوونی ،س
ماندەی کەرت.دواجار
ەوسا ،بەزووﯾﯾی پلەکانی پ شمەرگاﯾەتتی دەب ت و دەب تە فەرم
ئە
مەگا لەگەڵ دوو
ەوﯾەخەدا لەگگوندی چەرمە
ەڕ کی دەستە
ەرۆژی  1982/10/2لەشە
لە
ئەوانيش  :مەال
ش
نەمرانەوە کە
ە
ە رﯾزی کارواننی
پ شمەرگەی دﯾکەدا دەچنە
سل مانی بووون.
ن و شەماڵ س
عەبدولرەحمان
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
کﯚمە ەی ر.
پپارت:
ژمارە1907 :

 1998 / 1مﯚسکﯚ
ش 11 /17
زی ئاککوش
رەمز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307049
92950
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1908 :

 1998 / 1زﯾندانی بااتمان
ن 11 / 16
زﯾە زەنگين
رەمز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307009
92940
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1909 :

عەزﯾز،
 1977ئەلع
مان( ،لەداﯾکبووی 7
و بە )فەرم
کان ناسراو
ەزان ئارﯾک
رەمە
1999
1
دان؛
ەرواری گياانلەدەستد
شو ن و بە
ن  1998ئەلعەزﯾز ،ش
شدارﯾکردن
بەش
غ
ئامەد ــ ئاکداغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92293
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە1910 :

زﯾندانی
ی
199
ەللی 98 / 11 / 17
ەزان ئدﯾبە
رەمە
کﯚنياا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307049
92949
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1911 :

دوست
ەزان ئ راند
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113434
شەملکان ،وررم
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=492
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1912 :

مەدی
ەزان ئەحم
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013257
دانيشتووی :ببا نيش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=258
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1913 :

ری زادە
ەزان تاھير
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813361
دانيشتووی :ددەزگر ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=358
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1914 :

سی
ەزان دﯾماس
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616879
شتووی :گەونتتوو
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2721
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1915 :

ەبی
ەزان رەجە
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717635
دانيشتووی :ککﯚمەدەرە ،پاووه
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3504
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1916 :

ی
ەزان گنبدی
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517204
شتووی :گنبدککاووس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3042
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە1917 :

عومرانی
ی
 1زﯾندانی
1998 / 11
ﯚچ 1 / 16
ەزان مالکﯚ
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307009
92938
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1918 :

ی
ف سا حی
رەوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331114848
ەی بانە
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1990
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1919 :

ی
ف قورئانی
رەوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9060032108
88907
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
و ت:
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ژمارە1920 :

ف گەزەر  -دژوار
رەوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207289
92304
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 1995گابار
ەدەستدان؛ 5
ەرواری گيانلە
 ،1شو ن و بە
کبووی  1979جزﯾر ،بەشداارﯾکردن 1992
لەداﯾک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
بااکووری کوردس
و ت:
ستان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە1921 :

دە
عەلی زاد
زارا ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71829
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1922 :

عەبدو
مەحمود ع
زارا م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301118226
62657
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1923 :

ستەفا
حس ن مس
زانا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8212243176
60772
ەکانی تورکيا ،لەچيای
 2بەھﯚی بﯚرددومانی سنوررەکانی ھەر م لەالﯾەن فررۆکە جەنگييە
رۆژی 2011-08-21
ەر لەگەڵ  6ککەسی تری خ زانەکەﯾدا تتيرۆرکرا.
ی سەنگەسە
ک لە ناحيەی
کورتەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە :کورد
و ت :باشووری کوردستان
ژمارە1924 :

زاھييد پاکزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717645
دانيشتووی :ددەودان ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3506
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1925 :

ە
زاھييد چارەخاە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317854
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3760
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1926 :

ی
زاھييد سەﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517203
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دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3041
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1927 :

زاھيد غو می
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222317855
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3761
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1928 :

زاھير تﯚفيق مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102610021062595
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1929 :

زاھيير حوس ن نژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816283
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2028
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1930 :

ن مستەفا
ول ەحمان
ەﯾدە عەبدو
زوبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60358
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1931 :
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ت
زورارر بامروەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562712918
نﯚ
سينگان ،شنﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=42
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1932 :

ی
زورارر مامەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813072
نﯚ
دانيشتووی :ننەرزﯾوێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=121
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1933 :

ەنا
زورارر ﯾەزدانپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316455
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دانيشتووی :ممارەغان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2238
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1934 :

ۆما
کيف ﯾ ماز  1998 / 11 / 18رۆ
زولک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307079
92955
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1935 :

ل عەبدولقاادر
خا جەمال
زو يخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60354
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1936 :

شيری
ەدﯾن بەش
زﯾائە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113599
شتووی :قوتور
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=517
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1937 :

ز رۆ قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214916666
دانيشتووی :ساروقاميش
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2498
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1938 :

ز نەب جەنگدووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071796
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1939 :

زەمانە قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031714410655589
سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
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ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە :کورد
رۆژھە تی کوردستاان
و ت:
شارەەکان :سنە
پارت:
کﯚمە ەی ز.
ژمارە1940 :

کوردستان
ن
 1998رۆژژھە تی ک
8 / 11 / 2
را رزگار 27
زەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307109
92963
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1941 :

زەکييە ئالکان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616552
28546
سووتاند.
د
خﯚی
ەسا ی 1990-3-21دا ،زەەکيە ئالکان خ
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باکووری ککوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
ژمارە1942 :

ی
ەب رامينی
زەﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74182
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ککورد
نەتەووە:
و ت:
رۆۆژھە تی کووردستان
ەغەدە
نە
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1943 :

عەنتاب
 1998 / 1زﯾندانی ع
ب 11 / 17
ەب عەرەب
زەﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307049
92948
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە1944 :

ی
ەب کەنالی
زەﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1242321077
73868
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
ستان
باککووری کوردس
و ت:
ن- PKK
ی کوردستان
پاررتی کر کارانی
پارت:
ژمارە1945 :

م پور
سابيير ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214521
دانيشتووی :ککانی س و
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1610
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1946 :

عيل پور
سابيير ئيسماع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816282

ﻻﭘەڕە

978

http://www.kurdipedia.org

دانيش
شتووی :گەرمااو
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2020
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1947 :

ی
سابيير جەاللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218189
دانيشتووی :ننەوسود
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4090
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1948 :

ی
سابيير حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817656
دانيشتووی :ددەگاسياو
ەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3524
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە

979

http://www.kurdipedia.org

پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1949 :

سابير حەسەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417885
دانيشتووی :تەنگيسەر ،سنه
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3792
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1950 :

سابير خاتری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918053
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3793
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1951 :

سابير غەفاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817657
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سوود
دانيشتووی :ننەروێ ،نەوس
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3523
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1952 :

سابيير مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213716266
شتووی :بەردەەبوک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2021
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1953 :

سابيير مرادی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517209
دانيشتووی :تتەمربەگ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3051
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1954 :

سابير نەجمەدﯾن حەسەن  -گﯚران
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071508019864
لە سا ی  1966لە کەرکوک لە داﯾک بووە و لە  1992بەشداری ت کﯚشانی ئازادی بوو و لە
 1994/10/20لە مەعەسکەر سەالم شەھيد بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە1955 :

سادق ئاتەش ئەفروز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516850
دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2674
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1956 :

سادق ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517210
دانيشتووی :رەنگەرﯾژان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3052
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1957 :

ەدی 2
دق ئەحمە
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018087
شتووی :سنە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3794
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1958 :

ەن زادە
دق حەسە
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113445
ماس
خرابە ،سە م
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=479
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
س
سە ماس
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە1959 :

قی
دق حەقيق
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813351
دانيشتووی :گ سيان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=368
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1960 :

فکەندی
دق شەرەف
ساد
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071639
90993
ەﯾەکی
 (19لەبنەما ە
ە 21ی بەفرانباری سا ی 1316ی ھەتاوی )11ی ژژانوﯾيەی 938
لە
لەتەمەنی مندا ی دا باوکی
ی
نييشتمانپەروەردا لەگوندی تەرەغەی بﯚﯚکان لەداﯾک بوو.
سەرپەرستييە
ەکەی ،کەوتەسەرشانی ببراگەورەکەی ،شاعيرو
ەدەستداو س
لە
خوال خﯚشبوو مامﯚستا ھەژاری نەمر.
نييشتمانپەروەری گەورەی کوردستان خ
ەستاندنی خە
ەگەڵ پەرەئە
ھاوکات بوو لە
سەردەمی منندا يی محەممەد سادق ،ھ
س
ەباتی
ی خە کی کووردستانی ئ ررانو دامەزراندنی کﯚماری ککوردستان .ر نﯚﯾنی و
رززگارﯾخوازانەی
کات
ميژووﯾی ئەوکا
ەباتگ ەکەی و زۆر دﯾمەن لەقﯚناخی م
ی برا زاناو خە
ئااموژگارﯾەکانی
سەرەتاﯾی لەببوکانو پاشان
ست .پﯚلی ﯾﯾەکو دووی س
ەبيرو زەﯾنيدا نەخشی بەس
لە
ی لەمەھاباد گيرساوە ،خووﯾندنی سەرەتاﯾی و ناوەنندی لەو شاررەو
ککەبنەما ەکەی
سا ی 1338ی ھەتاوی )(1959
ەواو کردو ا
ی لەتەور ز تە
ی دەبيرستانی
سا ی ئاخيری
س
سی شيميی وەرگرت .شاﯾانی
ی عالی"ی تااران ليسانس
ە"دانشسرای
لە
ﯾەکەم ﯾان ﯾەک ک
م
ھەموو پلەکاننی خوﯾندندا ﯾان خاوەنی پلەی
سەرنجەکەلەھ
س
دەرسی
ی
ستای
ەر لەو سا ەددا بوو بەمامﯚس
ەباشترﯾن قوتابيانو خو ندککاران بوو .ھە
لە
ورم و مەھاباد ببەئەرکی
شارەکانی م
ھەتاوی ) (1965لەش
ی
13ی
شيمی و ھەتتا سا ی 344
ش
شارەزا ناوی دەرکردو بﯚ
ەدا وەک مامﯚﯚستاﯾەکی ش
ەوەخەرﯾک بووو .لەوماوەﯾە
مامﯚستاﯾەتييە
م
شا بەجﯚر ک ککەئەو
ەرچاوی ک ش
ەت کی زۆرو بە
پ گەﯾاندنی قووتابيانی کورد ستان زەحمە
بەساڵ زﯾاتر
ڵ
دەگوتنو لەزاننستگاکان قبوووڵ دەبوون ،ساڵ
ەو دەرسی پ د
قوتابييانەکەئە
قو
مەرەزا شا ئەو
ک" ،دەزگای جاسوسيی ر ژﯾمی حەم
دەبوون .سەرەەنجام "ساواک
ستای دﯾکەی ھابيرو
خزمەتەی لەککوردستان پ رەوا نەدی و لەگەڵ ژماررەﯾەک ماموس
خ
دوور خستنەوە .محەمەد
ر
شاری دﯾکەی
ی
شارەکانی "ارااک"و "کرج"و چەند
ھاوکاری بﯚ ش
ھ
معلم"
گای"تربيت م
 (19بﯚ زانستگ
ھەتاوی )970
سادق شەرەففکەندی سا ی 1349ی ھ
س
شيمی کاری پ ئەسپ ردررا .پاش نيشااندانی
ی بەشی ش
ک ئاسيستانی
ەق کراو وەک
نە
ی(
197ی زاﯾينی
سا ی 1351ی ھەتاوی )72
ل وەشاوەﯾييەککی تەواو لەوو ئەرکەدا ،س
بﯚ فەرانسەو پااش چوار ساڵ
علووم چوو ﯚ
ی وەزارەتی ع
ەکە ک وەرگررتن لەبورسی
بە
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مانەوەلەو و تەتوانی دوکتورای شيميی ئاناليز )شيمی تجزﯾە( لەزانستگای ژمارە6ی
پارﯾس وەربگرێ .دوکتور سادق شەرفکەندی سا ـی 1355ی ھەتاوی )1976ی
زاﯾينی( گەڕاﯾەوەتارانو وەک "استادﯾار"ی شيمی لەزانستگای "تربيت معلم" در ژەی
بەکاری مامﯚستاﯾەتی دا کەلەبەج ھ نانی ئەو ئەرکەشدا بەتەواوی سەرکەوتوو بوو.
ھەربﯚﯾەبوو بەخﯚشەوﯾستی مامﯚستاﯾانو خو ندکارانی ئەو زانستگاﯾەو وەک
مامﯚستاﯾەکی د سوزو لەھەمان کاتيشدا خەباتگ ناوی دەرکرد .دوکتور محەمەد
سادق شەرەفکەندی سا ی 1352ی ھەتاوی )1973ی زاﯾينی( کات ک لەپارﯾس
دەورەی دوکتورای دەدﯾت ،لەر گای مامﯚستای مەزن دوکتور "عبدالرحمان قاسملو"ی
ر بەرمانەوەلەگەڵ بەرنامەو پ رەوی ن وخﯚی حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران
ئاشنا بووو داوای ئەندامەتيی حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ رانی کرد .پاش
گەڕانەوەی بﯚ ئ ران بوو بەرابيتی ن وان دوکتور قاسملوو و ئەندامانی کﯚنی
ر بەراﯾەتيی حيزبو لەو پ وەندﯾيەدا زەحمەت کی زۆری ک شاو زۆر جارﯾش گيانی خﯚی
خستەمەترسييەوە .دوای رووخانی رﯾژﯾمی پاشاﯾەتی و دەسـتپ کردنەوەی
ت کﯚشانی ئاشکرای حيزبی د موکرات ،سا ی 1358ی ھەتاوی )1979ی زاﯾينی( بوو
بەموشاوﯾری کوميتەی ناوەندی و رەشەمەی سا ی ) 1358فيورﯾيەی1980ی زاﯾينی(
لەکﯚنگرەی چوارەمی حيزبدا بەئەندامی کوميتەی ناوەندی ھە بژ ردراو بەرپرساﯾەتيی
کوميتەی حيزب لەتارانی پ ئەسپ ردرا کەئەو بەرپرساﯾەتييەشی بەل وەشاوەﯾی و
کارزانييەوەبەئەنجام گەﯾاند .سەرەتای ھاوﯾنی سا ـی 1359ی ھەتاوی )1980ی
زاﯾينی( لەالﯾەن ر بەراﯾەتيی حيزبەوەبﯚ کاری تەواووەخت بانگ کراﯾەوەکوردستانو
ھەموو توانای خﯚی لەخزمەت حيزب نا .لەپلينومی کوميتەی ناوەندی لەھاوﯾنی
سا ـی 1359ی ھەتاوی )1980ی زاﯾينی(دا بەئەندامی دەفتەر سياسی ھە بژ ردرا.
لەکﯚنگرەکانی پ نجەم ،شەشەم ،حەوتەم ،ھەشتەمو نﯚھەمی حيزبدا ھەموو جارێ
بەئەندامی کوميتەی ناوەندی و لەکوميتەی ناوەندﯾيشدا ھەموو جارێ بەئەندامی
دەفتەری سياسی ھە بژﯾردراوەتەوە.
دوکتور سادق شەرفکەندی ماوەی بوونی لەر بەراﯾەتيی حيزبدا زۆرتر بەرپرساﯾەتيی
بەشی تەبليغات )رادﯾوو چاپەمەنی(ی لەسەرشان بووو لەسا ی 1365ەوەھەتا کاتی
شەھيد بوونی مامﯚستای گەورەمان دوکتور "قاسملوو"ی نەمر ئەرکی ج گری
سکرت ری گشتيی حيزبی بەئەستووەبوو .دوکتور سادق شەرفکەندی لەﯾەکەم
پلينومی دوای شەھيد بوونی دوکتور قاسملوودا بەت ک ای دەنگی ئەندامانی
کوميتەی ناوەندی بەسکرت ری گشتيی حيزب ھە بژﯾردراو لەکﯚنگرەی نﯚھەمی
حيزبيشەوەتا کاتی شەھيدبوونی )26ی خەرمانانی ئەمساڵ ) (1371رﯾکەوتی17ی
سيپتامبری  (1992ئەرکو بەرپرساﯾەتيی قورسی "سکرت ری گشتيی حيزبی
د موکراتی کوردستانی ئ ران"ی بەِر وەدەبرد .خەباتگ ی مەزنی گەلەکەمان دوکتور
سادق شەرفکەندی لەماوەی ئەو دوازدەسا ەی دواﯾيدا رۆ کی بنەڕەتی
لەر بەراﯾەتيی حيزبو جوو نەوەی گەلەکەماندا ھەبوو .ﯾەک ک لەبەوەجترﯾنو
شارەزاترﯾن ر بەرانی ن و رﯾزەکانی بزووتنەوەی ميللی د موکراتيکی گەلەکەمان بووو
بەھەق دەب ب ين کەقوتابييەکی ل وەشاوەو ﯾار کی وەفاداری دوکتور قاسملووی
نەمر بووو پاش دوکتور قاسملووﯾش بوو بەمامﯚستای ئيدامەکاری و در ژەدان بەر بازو
ر گای دوکتور قاسملووو بەل ھاتووی و ل وەشاوەﯾی خﯚی نەﯾھ شت ب قاسملووﯾش
بەم جﯚرەکەئاواتی دوژمنانی بزووتنەوەبوو بەحيزبەوەدﯾار ب  .دوکتور سادق ھەر لەو
کاتەوەکەھاتەن و ر بەراﯾەتيی حيزب ﯾەک ک لەدار ژەرانی کارﯾگەری سياسەت و
ھە و ستەکانی حيزب بوو ،لەسەر پاراستنی ئوسوولو پرنسيپەکانی حيزب ش لگيرو
پ داگر بوو ،ئەفرادی دوو د و راڕای دەدانەبەر ھ رشو ر گای پ نەدەدان شو نی خراپ
لەسەر رەوتی بزووتنەوەو کاروباری حيزبی دابن ن .ئەو کادرو پ شمەرگەکانی حيزبی
خﯚش دەوﯾستن بە م ئەو خﯚشەوﯾستييەھەرگيز شو نی لەسەر ھە سەنگاندنی
واقيعبينانەی کادرو پ شمەرگەکانو کاروباری ئەوان دانەدەنا .د پاکی و ب غەرەزﯾی کاک
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دوکتور سەعيد بﯚ ھەموو ھاوڕ يانی حيزبی بەتەواوی دەرکەوتبوو ھەر بﯚﯾەش
ئامﯚژگارﯾەکانی وەردەگيران .نەخشی گرﯾنگی تەشکيالتی لەحيزبو بزووتنەوەدا زۆر
بەباشی ھەست پ کردبوو ،بە م ھەرگيز تەشکيالتی بەج خەلک دانەدەناو
لەدەمارگرژی و سکتارﯾستی بەدوور بوو ،چونکەئەو تەشکيالتی حيزبو خودی
حيزبيشی بﯚ ر بەراﯾەتيکردنی خەباتی گەل دەوﯾستن .ت کوشەر دوکتور سادق
ئينسان کی شوجاع ،بەورە ،بەئەخالق ،راستگﯚو دروستکارو بەراستی سادق بوو.
لەھەقو عەدا ەت پشتيوانی دەکردو لەھەموو ئەو تاﯾبەتمەندﯾيانەلەسياسەت و
کردەوەدا کە کی وەردەگرت .ئينسان کی پ کار بووو ماندووﯾی نەدەناسی ،ھەموو کات
و وەختی خﯚی بﯚ ج بەج کردنی ئەرکەحيزبييەکان تەرخان کردبوو ،شﯚڕشگ کی
بەتەواو ماناو د موکرت کی واقيعی بوو ،کەلەھەر کارو کردەوەو ھە و ست کيدا ئەو
تاﯾبەتمەندﯾيانەی خﯚﯾان دەنواند .ب واﯾەکی قوو ی بەد موکراسی و مافی گەالنی
ئ ران ھەبوو ،ھەر بﯚﯾەلەڕوانگەی ئەوەوەپ وانەی ھەر حەرەکەت کی خەباتگ انەلەئ رانو
کوردستاندا برﯾتی بوو لەت کﯚشان بﯚ سەقامگيرکردنی ئازادی و د موکراسی و
مافەرەواکانی گەلی کوردو گەالنی ئ ران .سياسەت و تاکتيک بﯚ دوکتور سادق زاراوەو
دەستەواژەی خەﯾا ـی و زەﯾنی نەبوون ،لەروانگەی ئەوەوەسياسەت کردەوەی
خەباتگ انەبوو ،ھەر بﯚﯾەش بەھەقو کردەوەببوو بەئاو نەی تاﯾبەتمەندﯾيەمەزنەکانی
حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران .دوکتور سادق شەرەفکەندی ئينسان کی خاکی
و خە کی و بە"تواچع" بوو ،ھەر ئەوەندەکەلەراست دۆستان و ھاوڕ يانی دا رووخﯚشو
بەگوزەشت بوو ،لەراست دوژمنانو نەﯾارانی حيزبو گەلدا توند و ب ل بوردن بوو ،قورسو
قاﯾم لەبەرامبەرﯾاندا رادەوەستاو زەڕڕەﯾەک "نرمش"و ھەنگاو ک گەڕانەوەی بﯚ نەبوو.
ئەو خە کی کوردستانی بەرەگو پ ستييەوەخﯚش دەوﯾست ،ھەر بﯚﯾەش گيانو ژﯾانی
بﯚ خزمەت بەوان تەرخان کردبوو .ئەو لەو سياسەتمەدارانەنەبوو کەخە کيان وەک
ئامرازی بردنەپ شی مەبەستەکانی خﯚﯾان دەوێ ،ئەو بﯚ خﯚی پ ش ەوی خەباتی
خە کی کوردستان بووو جگەلەقازانجو بەرژەوندﯾيەکانی گەل ھيچ قازانجو
بەرژەەوندﯾيەکی تاﯾبەتی و شەخسی بەالوەگرﯾنگ نەبوو .ئەو بﯚ کادرو
پ شمەرگەکانی حيزب تەنيا ھەر سکرت ری گشتی نەبوو ،ئەو دۆست و ھاوا ی
ھاوڕ يان بووو بەرادەﯾەک لەگە يان ت کە وو ل يان نيزﯾک بوو کەھەر ھاوڕ يەک
بەڕاشکاوی دەﯾتوانی پرﯾسکەی د ی خﯚی لەالی ھە ژ و لەڕ نو نييەبەکە کەکانی
کە ک وەبگرێ .کاک دوکتور سادق ب واﯾەکی قوو ـی بەھاوکارﯾی گەالنو ھەموو
ئازادﯾخوازانی ئ ران ھەبوو ،لەو ب واﯾەدا بوو کەرووخاندنی ر ژﯾمی ئاخوندی بەب
نيزﯾکی و ھاوکاری و ھاوپ وەندی ھ زەنيشتمانپەروەرو خەباتگ ەکانی ئ ران ،کار کی
مومکين ﯾان النی کەم ھاسان نيە ،ھەر بﯚﯾەلەھەر دەرفەت ک بﯚ ئەو
مەبەستەکە کی وەردەگرت و بەکردەوەھەو ی بﯚ دەداو سەرنجام لەو ر يەدا گيانی
بەختی ئازادﯾی ئ رانو خودموختاری کوردستان کرد .ﯾادو ناوی شەرەفکەندﯾی مەزن
ھەميشەبەنەمری دەم ن تەوەو خەبات و ت کوشانی پ شنگداری لەپ ناو
ئامانجەپيرۆزەکانی حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ رانو گەلی کوردو خە کی ئ رانداو
تاﯾبەتمەندﯾيەشﯚرشگ انەکانی دوای نەمانيشی ر نو نو ئيلھامدەری ت کﯚشەرانی
و تەکەمان دەب .
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
مەھاباد
شارەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1961 :

سادق نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117432
دانيشتووی :ساليان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3305
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1962 :

سادق کوھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013281
دانيشتووی :نەناس ،دۆڵ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=233
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1963 :

ساسان وەﯾسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916342
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2123
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1964 :

ەنا
الر ساعرپە
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617951
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3762
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1965 :

ەلی
الر ش خ عە
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4131531467
75557
 19گيانی لە دەستدا.
منە سورەکەددا 991-03-08
ە گرتنی ئەمن
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:

ژمارە1966 :
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ەد  -ماھيرر
مان ئەحمە
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10071508019858
ەشداری ت کﯚﯚشانی ئازادی بوو و لە
ە داﯾک بووە و لە  1996بە
ە سل مانی لە
لە ساا ی  1972لە
ەھيد بووە.
ی قەندﯾل شە
 2000/10/2لە گونندی کوزﯾنەی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە1967 :

مان خزری
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1060932418
86811
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە1968 :

ەد حس ن
ميە محەمە
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3152310376
64411
ق .کيميااوی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
کيمياوی
ی
بانيی
کەس :قوربا
جﯚری کە
ەبجە
ھە ە
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1969 :

ی
سا ح ئاقابيگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116707
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دانيشتووی :ررەحيم خان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2507
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1970 :

می
سا ح ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113561
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=561
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1971 :

می 2
سا ح ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304514001
شتووی :گردەببن
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=969
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1972 :

سا ح ئيزەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517212
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3054
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1973 :

ی
سا ح ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413026
دانيشتووی :ددەربەند ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=81
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1974 :

ی2
سا ح ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814991
مﯚلە
شتووی :شەمﯚ
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1225
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1975 :

سا ح ئە ماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316794
دانيشتووی :ناوچەی بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2617
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1976 :

سا ح بجو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813355
دانيشتووی :گ سيان ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=364
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
شارەەکان:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
وررم
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە1977 :

ی
سا ح بدرودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918054
شتووی :پپنک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3795
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1978 :

سا ح بيگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417539
دانيشتووی :ووەلەدب گ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3424
4
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1979 :

ی
سا ح بەھلولی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116381
شتووی :زەرواوو
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2022
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1980 :

سا ح پرستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316463
شتووی :سەرددەشت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2248
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1981 :

د
سا ح پورمەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316465
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2250
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1982 :

سا ح پەرەستتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518277
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4194
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1983 :

سبی
سا ح تەھماس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417887
گوژان ،سنه
شتووی :ھەنگو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3798
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1984 :

سا ح جيھانگييری
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116704
ەپە
شتووی :وشتە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2508
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە1985 :

ی
سا ح جيھانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716570
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2383
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1986 :

ی
سا ح چاوشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113600
دانيشتووی :ئئەنب  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
13
سا ی شەھييد بوون366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=516
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
شارەکان:
ش
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە1987 :

ی
سا ح حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214532
دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1619
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1988 :

ی ئابادی
سا ح حەسەننی عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413032
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=100
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1989 :

يدی
سا ح خورشيد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214873
دانيشتووی :ققارنجە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1925
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە1990 :

سا ح دانش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517213
جە ،سەقز
شتووی :گوگج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3058
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە1991 :

سا ح دەستياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813354
شتووی :کانی سپی ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=365
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:
و ت:
شارەکان:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
ورم
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە1992 :

سا ح رازندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716906
دانيشتووی :ئاخ کەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2727
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1993 :

سا ح راە نشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517217
دانيشتووی :گﯚکيچە ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3062
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1994 :

سا ح رۆستەمی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417886
دانيشتووی :قە ﯾگ گ  ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3797
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1995 :

سا ح رۆستەمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221217448
دانيشتووی :شاھينی ،کامياران
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3334
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کامياران
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1996 :

سا ح رەسووڵ پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213271817
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە1997 :

سا ح رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917362
دانيشتووی :بﯚرﯾەر ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3244
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1998 :

سا ح زەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616880
دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2722
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە1999 :
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ی
سا ح سا حی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214116379
ن
شتووی :تاژەبان
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2024
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2000 :

ی2
سا ح سا حی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316469
شتووی :خوارەەمير
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2251
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2001 :

ی
سا ح سو تانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314536
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1623
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2002 :

سا ح سەعيدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517554
دانيشتووی :ماسيەرشيخ ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3055
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2003 :

سا ح سەليمپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213716268
دانيشتووی :ناوچەی بانە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2023
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە2004 :

سا ح شيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816958
مەدئاوا
شتووی :ئەحم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2819
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2005 :

ی
سا ح شەرﯾفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517223
سونج ،سەقزز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3057
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2006 :

ی
سا ح شەرﯾفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214185
شتووی :گﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1224
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2007 :

ی2
سا ح شەرﯾفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118367
دانيشتووی :ککانی رەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2506
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2008 :

سا ح عوزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816957
شتووی :گوێ ئاغاج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2818
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2009 :

ژاد
سا ح عيسانژ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613949
شەﯾتان
شتووی :گردش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=970
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2010 :

سا ح عەبدو

ﯾوسفی
ی
دﯾن  -سا ح
نەجمەد

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815263
36354
زان کی خو ندەووار و
ئام دی لەخ ن
سەر بەقەزای م
ر
سا ی  1918لەگوندی "باممەڕنی"
س
کە لە وەچەکاانی ﯾوسف زاخﯚلی
ی ناوچەی باددﯾنان لەداﯾک بووە و ﯾەک ک
ئااﯾينی ناوداری
خان پاشا
ەکەی بەدرخ
ری ناو شﯚڕشە
ککە زاناﯾەکی ئئاﯾينی بەناوباانگ و جەنگاووەر کی دل ی
ی "سەﯾدا"ی لەداﯾکيەوە ببﯚ ماوەتەوە ککەئەوﯾش لە
سفی نازناوی
بووو ،سا ح ﯾوس
بننەما ەﯾەکی ئاﯾين پەروەر و ناسراوی نناوچەکەﯾە.
سەرەتاﯾی لە
ی خو ندنی س
سا ح ﯾوسفی
س
ەقوتابخانەی ببامەڕنی تەواو کردوو پاشان سا ی
ەش کرا بەمامﯚس
ھەر ئەو سا ش
ر
ەواو کرد.
ی لەبەغدا تە
ی دوا ناوەندی
 1938خو ندنی
8
ستا و
ەکی زۆر
سا ی  1943کﯚﯚليژی شەرﯾععەی بە پلەﯾە
ەی "ھەرﯾر" کرا .دواتر ا
رەەوانەی ناوچە
ئەوەی لە
ی
ەکەی و بﯚ
ی
دەستکورتی بنەما
ی
ەر
بااش تەواو کردد .بە م لەبە
ئەو زەمالەی خو ندن رەتبکاتتەوە
شتمان دانەب ت ب ﯾارﯾدا و
ککارەڕاميارﯾيەککانی ناو نيشت
خان کرابوو.
سر بﯚی تەرخ
ککەلە زانکﯚی ئئەزھەری ميس
داری کرد لەداامەزراندنی ر کخراوی "برووسک"دا
ی لەسا ی 193 6دا بەشد
سا ح ﯾوسفی
س
الکی ھەبوو .س
ەر لەناوچەی بادﯾناندا چاال
چووک بوو ،ھە
ی رامياری بچ
ککەر کخراو کی
ەند ت کﯚشەر کی تردا
دار"ی شاعير و چە
ی
ساڵ دوای ئەوەلەگەڵ "رەەفيق حيلمی" و "د
س
ھيوا"
ھيوا"دا ،پاش ھە وەشانەووەی پارتی "ھ
ەشداری کردد لەدامەزراندننی پارتی "ھ
بە
رزگاری کورد"ەوه ،ئئەوەی
ی
ەسا ی 1944دا ،سا ح ﯾووسفی پەﯾوەەندی کرد بە""پارتی
لە
کخراو کی راممياری گرنگ لەناوچەکەدا .
دواتر بوو بەر ک
گرت و "پارتی دﯾﯾموکراتی
شﯚڕش ﯾەکيان ت
ش
ی رزگاری و پپارتی
ی  1946پارتی
سەرەتای ئابی
س
ناوەندی ئەو
ی
ﯾەک ک بوو لەئەنندامانی کﯚمييتەی
ەزراند .سا ح ﯾوسفی ک
ککورد"ﯾان دامە
کی چاالکی ررامياری
لەشﯚڕشی ئەﯾلولدا بەرردەوام خەرﯾک
ی
ی
سا ح ﯾوسفی
پاارتە تازەﯾە .س
کی گرنگی ددەو ەتی
سا ی  1970چەند پﯚست ک
بوووەو دوای راگگەﯾاندنی بەﯾﯾانی ئازاری س
ەرکەوت .
بە
سفی ھەو ی داوە
ەماوەی چوارر سا ی گفتووگﯚی ن وان کوورد و بەغدادا ،سا ح ﯾوس
لە
شەڕ و
ستان نەب تەوە گﯚڕەپانی ش
کی تر کوردس
بﯚئەوەی جار ک
ەنە ئەنجام بﯚ
گگفتوگﯚکان بگە
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خو ن رشتن .پاش شکستەکەی سا ی  ،1975سا ح ﯾوسفی زۆر ھەو ی دا
کاربەدەستانی بەغدا باوەڕی پ بکات کە رامياری تەعرﯾب و راگواستنی خە کی
کوردستان سوود بەئاساﯾشی ئ راق ناگەﯾەن ت ،بﯚﯾە لە ماﯾسی  1976دا رۆ کی
گەورەی بينی لەدامەزراندنی بزووتنەوەی سﯚشياليستدا و خﯚی لەبەغداوە بەنھ نی
ر نماﯾی و ئامﯚژگاری پ وﯾستی بﯚ سەرکرداﯾەتی ئەو پارتە ئەنارد کەخەباتی
چەکدارﯾيان لەکوردستاندا دەست پ کرد بوو .
لەمانگی ماﯾسی سا ی 1981دا لەکﯚنگرەی پارتی سﯚشياليستی کوردستاندا
کەلەﯾەک لەناوچە ئازادکراوەکانی کوردستاندا بەسترا ،سا ح ﯾوسفی کرا
بەسکرت ری ﯾەکەمی پارت ،ھەرچەندە خﯚشی لەبەغدا بوو .
سا ح ﯾوسفی لەبواری رۆژنامەنووسيشدا ت کﯚشەر کی ل ھاتوو بوو ،ھەر خﯚی ئەم
گﯚﭬارو رۆژنامانەی دەرکردووە"التا ٌخی"" ،براﯾی"" ،ڕۆژی کوردستان"" ،ئەست ره" و
"نووسەری کورد".
سا ح ﯾوسفی لەناو ھاور کانيدا بەپياو کی ھ من و دﯾموکراتخواز و د پاک ناسرا بوو.
بەپيالن کی چەپەڵ رۆژی  1981.06.25لەبەغدا تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :سياسەتمەدار
ژمارە2011 :

سا ح عەزﯾزپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916340
دانيشتووی :کﯚخان
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2121
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2012 :

سا ح عەلی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214316466
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دانيشتووی :قازان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2249
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ژمارە2013 :

سا ح عەلی دوست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517215
دانيشتووی :سورموسی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3060
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2014 :

سا ح فەرھودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214868
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1926
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2015 :

سا ح فەرھوودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732926
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2016 :

سا ح قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517216
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3061
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2017 :

سا ح الجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281613953

ﻻﭘەڕە

1009

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :ددە وان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1349 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=971
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2018 :

راھيمی
سا ح مام ئيبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32907
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2019 :

سا ح محەمەدپەنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316468
دانيشتووی :ققەلەڕەشە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2253
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2020 :

سا ح محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918055
دانيشتووی :مووﯾنە ،سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3796
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2021 :

سا ح مرتچيزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517214
دانيشتووی :ئاخکەند
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1371 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3059
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2022 :

سا ح ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417888
دانيشتووی :چەرف لە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3801
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2023 :

دی
سا ح مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314534
ھەمزاوا
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1620
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2024 :

سا ح نادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314533
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1621
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2025 :

سا ح ناسری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918056
دانيشتووی :گەنەجار ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3799
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2026 :

سا ح ھەژپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214186
دانيشتووی :نيسکاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1227
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2027 :

سا ح وەﯾسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214316467
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دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2252
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2028 :

سا ح کوھزادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517211
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3053
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2029 :

سا ح کوھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816956
ی کەند
شتووی :نەبی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2817
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1014

http://www.kurdipedia.org

رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2030 :

ی نيا
سا ح کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517558
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3056
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2031 :

سی
سا ح کەﯾکاوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813066
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=115
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2032 :

ی
سا ح ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813353
سﯚکەندی ،ورمم
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=366
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە2033 :

ی
حی نادری
سا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314544
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1622
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2034 :

دی
ستارر ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917357
ە ،مەرﯾوان
شتووی :ھووﯾە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە

1016

http://www.kurdipedia.org

http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3237
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2035 :

ستارر برزودە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517909
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3764
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2036 :

ستارر جەاللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717641
دانيشتووی :ننەوسود
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3511
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2037 :

وف
سدﯾﯾق مستەفا مەعروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60363
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2038 :

سراجەدﯾن جااجوﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113460
دانيشتووی :مماستەکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=463
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2039 :

وە فەتحو
سرو

ﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8101142516
60628
ن  20ساڵ
تەمەن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :وەرگ
جﯚری
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سی
ی کەس :زﯾﯾندانی سياس
جﯚری
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
پاارتی ژﯾانی ئاازاد  -پژاک
ژمارە2040 :

ی
ود قﯚچەلی
سعو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5260038337
78449
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە2041 :

ی
سفييار حس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817655
شتووی :خانەگگا ،پاوە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3527
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2042 :

سەنزادە
مان حەس
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32911
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2043 :

سل مان عارەب ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020522464264178
سل مان عارەب ئيسماعيل ناسراو بە )شەھيد مەالسل مان( سل مان عارەب ئيسماعيل ناسراو بە
)مەالسل مان( لە  1955/7/1لە گوندی دەربەندی گﯚمی سيانان لە بناری زورگەزراو لە خ زان کی
زەحمەتک ش چاوی بە دونيا ھە ھ ناوە .شەھيد مەالسل مان خە کی ئەو د يەﯾە کە سەرکردە و
کادﯾری پ شمەرگەی وەکو شەھيد )ڕ ـــباز و ســـەردار و د وانە و عەبدو و کانەبی و (....لەباوەش
گرتبوو .شەھيد لە خو ندنگای د يەکەﯾان دەستی بە خو ندن کرد ،بە م زۆری نەبرد لەسا ی 1963
کە تازە پﯚلی ﯾەکەمی سەرەتاﯾی بوو شا وی حرس قومی ئەوساو رژ می بەعس ئاگرﯾان لە د يەکە
و خو ندنگاﯾەکە بەرداو سەروما ی ھاو تيانی د يەکەﯾان بە تا ن برد ،بەناجاری رووی لەشاری ھەول ر
کرد و لەوێ نيشتەج بوو ،قﯚناغی سەرەتاﯾی و ناوەندی لە شاری ھەول ر تەواو دەکات .لەتەمەنی
 14سا ی ت کە ی خەباتی کورداﯾەتی دەب ت لەگەڵ ﯾەک تی قوتابيانی کوردستان چاالکانە دەکەو تە
کار .لەسا ی  1974کاتيک دوا قﯚناغی خو ندنی ئامادەﯾی کشتوکاڵ لە ئاسکی کە ەک لەگەڵ
ھەزاران خو ندکاری ھاو سەنگەری رووبەڕووی فاشيەکان دەبيتەوە چەکی مەرداﯾەتی لەشان دەکات،
ھەروەھا دەور کی تاﯾبەتی دەب ت وەکو ئەفسەر ک لە تﯚپخانەی شﯚڕش دەم ن تەوە ،دوای نســـکﯚ
دەگەڕ تەوە ھەول ر و در ژە بە خو ندنەکەی دەدات و ئامادەﯾی کشتوکاڵ تەواو دەکات .لەسا ی 1976
پەﯾوەندی بە کﯚمە ەی مارکسيەوە دەکات و ما يشيان دەب تە ﯾەک ک لە شو نە نھ نيەکانی ناو شار،
لەسا ی  1979دەب تە ئەندامی ل ژنەی ر کخستن دوای ئاشکرا بوونی شانەﯾەکی کﯚمە ە دەکەو تە
ژ ر چاود ری ئەمنی ھەول ر و دەستگير دەکر ت ،ھەموو جﯚرە ئازار و ئەشکەنجەﯾەکی دوژمن ناتوان
کار لە وورەی پﯚ ﯾنی بکات و نھ نيەکانی پ بدرک ن  .تا رۆژی  1979/7/16بەرل بووردنی گشـــتی
دەکەو ت ،دوای ماوەﯾەک دەب تە فەرمانبەر لە بەڕ وەبەراﯾەتی سەرژم ری ھەول ر .پاشان دەست
دەکاتەوە بەکاری ر کخستن لەسا ی  1982پەﯾوەندی بە ھ زی پ شمەرگەی کوردستان دەکات،
لەدوای دامەزراندنی تيپی  85ی بەڕانەتی دەب تە فەرماندەی کەرتی س ی ھەمان تيپ .لەسا ی
 1987دەب تە ج گری تيپی  86ی دەشتی ھەول ر .لەسا ی  1986دا لەشەڕ کی بەرگرﯾدا لە ھ رشە
بەناو ئەنفالکراوەکەی بەعس بﯚ سەرکرداﯾەتی )ی،ن،ک( شەھيد مەالسل مان لە ھەالج و دابان زۆر
بەسەختی برﯾندار دەب و لەبەر کارﯾگەری برﯾنەکەی رەوانەی وو تی ئ ران دەکر ت ،لە مانگی
ھەشتی ھەمان سا دا دەگەڕ تەوە سنووری مە بەندی  3ی )ی،ن،ک( ،لەھەموو شەڕ و
پ کدادانەکانی مە بەندی  3و  4ی )ی،ن،ک( شو ن دەست و پەنجەی پ وە دﯾار بوو .کە شەھيد
ر ـــباز دەکر تە ل پرسراوی رەتلی پارتيزانی ھەول ر شەھيد مەالسل مان دەب تە ج گری بﯚ ماوەی 14
مانگ لەو شو نە دەم ننەوە ،لە رۆژی  1989/9/1لەسەر ب ﯾاری سەرکرداﯾەتی )ی،ن،ک( دەگەڕ تەوە
سنوورەکان و لەڕ کەوتی  1990/7/14دەب تە فەرماندەی بەتاليﯚنی ھەشت ،لە  1990/11/25لە
کﯚنفرانس کی ناوەخﯚﯾی بﯚ کﯚنگرەی ﯾەکەمی )ی،ن،ک( ﯾەکەم دەنگی ھ ناوە و بووە ئەندامی
کﯚنگرە .لە راپەڕﯾندا بەشداری کارﯾگەر و بەرچاوی ھەبووە لە رزگارکردنی زۆربەی شاروشارۆچکەکانی
سەر بە پار زگای ھەول ر و سل مانی ھەروەھا رۆ ی کارﯾگەرﯾشی ھەبووە لە ھ رشکردنە سەر
مەنزوومەی کەرکوک و لەو ھ رشەشدا جار کی تر برﯾندار دەب ت .لەدوای راپەڕﯾن شەھيد
مەالسل مان دەب تە فەرماندەی ھ زی 11ی بەڕانەتی ،پاشان دەب تە ج گری محوەری ھەول ر .دوای
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دامەزراندنی حکومەتی ھەر می کوردستان دەب تە فەرماندەی فەوجی 2ی تەواری شاری ھەول ر.
شەھيد مەالسل مان لە ھە بژاردنی پ شمەرگە د رﯾنەکانی شاری ھەول ر ﯾەکەم دەنگی ھ ناوە.
دوای دامەزراندنی مە بەندی 7ی نەﯾنەوا شەھيد دەب تە ج گری مە بەند بﯚ کاروباری عەسکەری و
ل پرسراوی کﯚميتەی با ی پ شمەرگاﯾەتی لە ئاکرێ .شەھيد مەالسل مان دوا کار کەپ ی سپ ردراوە
لەدوای ھاتنی ل ژنەی ئاشتی بﯚ ناوچەی بادﯾنان دەب تە ئەندامی ل ژنەی ئاشتی لە شاری ئاکرێ.
ھەر لە شاری ئاکرێ لە بەرواری  1994/5/5شەھيد مەالسل مانی قارەمان دوای  31ساڵ لە خەباتی
پ شمەرگاﯾەتی و کورداﯾەتی گيانی پاکی بە خاکی کوردستان دەسپ رێ و شەھيد دەب ت .شەھيد
مەالسل مان لەدوای خﯚی حەوت منداڵ ج دەھ ت چوار کوڕ و س کچ بەناوەکانی )ئارەزوو ،ساکار،
ھاوکار ،ھﯚگر ،سکا  ،بەختيار ،بەشدار( .کوڕی شەھيد بەشـــدار سل مانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پارت:
ژمارە2044 :

سل مان ھەمزەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874176
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2045 :

سل مانی عەلی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860367
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
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ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2046 :

ی
سمااﯾل رامينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418234
دانيشتووی :ﯾﯾارمق ،ماکﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4140
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2047 :

ی
کﯚ ئاگوشی
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114139
دانيشتووی :ککانی کل
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1384 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1149
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2048 :

ەوبەر زاھيير تﯚفيق
سنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260937036
62576
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2049 :

سوارە ئاغا ش روانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9011232357
72788
(ﯾە نەک  1925وەک
شيرەتی ش روانی ﯾە لەدداﯾکبووی سا ی ) 1909ە
سەرۆکی عەش
س
ەزنی
لەناحيەی ش روان مە
ی
ی رۆژنامەی “ھاو تی”دا ببەھە ە ھاتوووەو
ەنوسينەکەی
لە
تەمەنی گەنجيو جووانی خﯚی
ی
ھەموو
ی م رگەسﯚر للەداﯾکبووە ،ھ
سەر بەقەزای
س
ﯾەک ک بووە
ئەحمەد بارزانيو کوردداﯾەتيدا سەررفکردووە ،ک
د
ەخزمەتی خووال خﯚشبوو ش خ
لە
ەرگرﯾکردن
ەحمدی بارزاننی بووەو لەبە
ی ب واو متمانەی ش خ ئە
ەوانەی ج گای
لە
ەدوژمنانی بارزان رۆ کی گرنگو بەرچاووی ھەبووە ،دەگ نەوە خووال خﯚشبوو ش خ
لە
وەک سوارئاغای
 10کەسی د سﯚزی ک
ەحمەدی بارززانی فەرمووﯾﯾەتی ئەگەر 0
ئە
ھاتووچﯚی ئ مەﯾان بکررداﯾە خەمی ھيچمان نەدەەبوو.
ی
ی
ش روانيو ساککﯚی کانيالنجی
سوارئاغای ش روانيان بەوە داﯾەوە ککە
ی
سﯚزﯾيەکەی
ی
ە م بەداخەووە پاداشتی د
بە
ستی
خﯚی لەسەر دەس
خزمی نزﯾکی ی
ی
ەسی
ەگە چوار کە
 (8سا يدا لە
ەتەمەنی )87
لە
ەمە جگە لەووەی
ستان ب سەرووشو نکران ،ئە
ی پارتی دﯾموککراتی کوردس
سەرکرداﯾەتی
س
حەمەدئاغای م رگەسﯚری )(3
ەی شەھيد ح
ەتيمانەوە لە گەڵ بنەما ی
ەھﯚی خزماﯾە
بە
راﯾات زﯾندانی کراووە.
سجنی ت
حەمەدئاغاو ککوڕەکانی لەس
ساڵ لەگەڵ ح
س
ی
سەرچاوە :ما پەڕی ھاو تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
شو ن
جﯚری کەس :ب سەروش
ج
ناوخﯚ
ﯚ
شەڕی
جﯚری کەس :قوربانيی ش
ج
ژمارە2050 :

سوارە رەسو دوست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214523
شتووی :سەرتتەنگ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1612
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2051 :

وفی
سوارە مەعرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518278
ش
حاجی خﯚش
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4200
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2052 :

حبەت دانييالی
سوح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417536
شتووی :سەرپپل زەھاو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3407
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
زەەھاو
شارەەکان:
ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2053 :

ھرابی
حبەت م ھ
سوح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318194
دانيشتووی :ببازگر ،گﯚران
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4093
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2054 :

سوللين شەمااڵ حس ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8212243176
60771
ەکانی تورکيا ،لەچيای
 2بەھﯚی بﯚرددومانی سنوررەکانی ھەر م لەالﯾەن فررۆکە جەنگييە
رۆژی 2011-08-21
ەر لەگەڵ  6ککەسی تری خ زانەکەﯾدا تتيرۆرکرا.
ی سەنگەسە
ک لە ناحيەی
کورتەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە :کورد
و ت :باشووری کوردستان
ژمارە2055 :

سوللەﯾمان ئاررامش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116700
عەسکەرئاوا
دانيشتووی :ع
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2502
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2056 :

گوشی
سوللەﯾمان ئاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513937
دانيشتووی :گگردنە ن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=960
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2057 :

حسانی
سوللەﯾمان ئيح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813061
دانيشتووی :ببا گير ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=107
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2058 :

سماعيل ززادە
سوللەﯾمان ئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813064
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شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=109
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2059 :

حمەدی 2
سوللەﯾمان ئەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814976
ی ماميان
شتووی :حاجی
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1601
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2060 :

حمەدی 3
سوللەﯾمان ئەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118459
ەدە
دانيشتووی :نناوچەی نەغە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4161
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە

1027

http://www.kurdipedia.org

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2061 :

مخ
سوللەﯾمان برم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314925
دانيشتووی :گگو ک تەپە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1592
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2062 :

گی ئازەر
سوللەﯾمان بيگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213636
س ،شنﯚ
شتووی :نە ﯚس
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=685
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2063 :

شندە
سوللەﯾمان پوش

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813349
ھاشم ئاوا ،وورم
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=370
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2064 :

رۆتی
سوللەﯾمان پير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316462
دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2246
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2065 :

ووسی
سوللەﯾمان تاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213640
غەدە
دانيشتووی :ککانی باغ ،نەغ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=680
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2066 :

سوللەﯾمان توببی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214518
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1607
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2067 :

سوللەﯾمان جاوﯾدفەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314927
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1600
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2068 :

سو ی
سوللەﯾمان حاجی رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513939
شتووی :جە دﯾان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=956
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2069 :

وس ن پور
سوللەﯾمان حو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214514
سونجاخ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1602
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2070 :

ەسەنپور
سوللەﯾمان حە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116703
دانيشتووی :ککانی تﯚمار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2501
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت

ﻻﭘەڕە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2071 :

ەسەنزادە
سوللەﯾمان حە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014803
شتووی :کوندڕڕێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1346 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1169
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2072 :

ەﯾدەری
سوللەﯾمان حە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613947
دانيشتووی :ککوليچ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=966
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2073 :

وسرەوی
سوللەﯾمان خو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214513
دانيشتووی :گگردەڕەش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1599
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2074 :

سوللەﯾمان د ببﯚکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418254
دانيشتووی :د بﯚکر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4166
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2075 :

حمانی
سوللەﯾمان رەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513942
دانيشتووی :گگەسگەسک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=962
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2076 :

سوللەﯾمان رەسو زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613943
دانيشتووی :ززەنگياوێ
ک.ش.پيرانشاار
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=961
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2077 :

چکردە)
سوللەﯾمان رەسو ی )چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613946
خراپە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=965
5
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2078 :
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سوللەﯾمان رەشيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813350
شتووی :سيناووا ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=369
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە2079 :

سوللەﯾمان زەررﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214515
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1603
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2080 :

سوللەﯾمان زەڕڕﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116701
شتووی :س وەەدﯾن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2505
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2081 :

سولەﯾمان سرخابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214517
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1598
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2082 :

سولەﯾمان سرکبودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214527
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1597
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە2083 :

ور
سولەﯾمانپو
سوللەﯾمان س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316464
دانيشتووی :ببينوخە ەف
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2247
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2084 :

سو تانی
سوللەﯾمان س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518260
شار
دانيشتووی :نناوچەی پيرانش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4177
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2085 :

ی
سوللەﯾمان ش خ ئاغاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214512
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1596
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2086 :

سوللەﯾمان ش خی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513936
ن 1365 :سەررچاوە :ما پەڕڕی
مەرگە سا ی شەھيدبوون
شتووی :قروچااوێ بەرپرساﯾەتی :پ شم
دانيش
http://www.
h
خاکەلل وە.khakelewe..net/shehid//show.asp?llink=957
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2087 :

سوللەﯾمان عابرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813357
دانيشتووی :ققاسملوو
ک.ش.ورم
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=362
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2088 :
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ەزﯾزی
سوللەﯾمان عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813356
ھاشم ئاوا ،وورم
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=363
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2089 :

ە
ەتحو ئازادە
سوللەﯾمان فە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016699
خاکەل وە
ەھيدبوون 1360 :سەرچاووە :ما پەڕی خ
ی :پ شمەرگگە سا ی شە
ن بەرپرساﯾەتی
شتووی :بﯚکان
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2503
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2090 :

درپور
سوللەﯾمان قاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517906
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3770
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2091 :

دری
سوللەﯾمان قاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213638
غەدە
چﯚمە ن ،نەغ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=683
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2092 :

دری 2
سوللەﯾمان قاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814977
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1593
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2093 :

زۆن
دانی ترابز
 1998زﯾند
8 / 11 / 1
ولتەکين 18
سوللەﯾمان گو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307069
92953
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
سی
ی کەس :چااالکی سياس
جﯚری
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
ستان
باککووری کوردس
و ت:
ژمارە2094 :

ولينگ
سوللەﯾمان گو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214526
دانيشتووی :ککانی س و
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1605
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2095 :

مينی
حەمەدئەم
سوللەﯾمان مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113559
ێ ،شنﯚ
شتووی :ميراوێ
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=563
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2096 :

حەمەدپور
سوللەﯾمان مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613945
شيناوێ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=963
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2097 :

د
حەمەدنژاد
سوللەﯾمان مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213639
شتووی :گەرگوول ،نەغەدە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=682
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2098 :

دە
ستەفئازاد
سوللەﯾمان مس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214516
شتووی :لەج
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1604
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2099 :

وعينی
سوللەﯾمان مو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314218
دانيشتووی :ممەھاباد
ک .ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1347 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1299
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2100 :

ﯚرﯾک
سوللەﯾمان مﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613944
دانيشتووی :ققسقەپان
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=964
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2101 :

ەحمودی  -ب کەس
سوللەﯾمان مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618294
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4223
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2102 :

ەعروفی
سوللەﯾمان مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513938
دانيشتووی :گگردئاشەوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=959
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2103 :

سولەﯾمان مەلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281713984
دانيشتووی :قروچاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=958
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2104 :

سولەﯾمان مەنسوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214511
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1595
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2105 :

سولەﯾمان مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214866
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دانيشتووی :ککانی س و
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1922
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2106 :

سوللەﯾمان ناززداری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214510
دانيشتووی :ککەپەکەند
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1594
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2107 :

سوللەﯾمان کارردار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213637
ەغەدە
ە سەرپرد ،نە
شتووی :دوڕگە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=684
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2108 :

سبی
سوللەﯾمان کاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116702
چ
شتووی :دووکچ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2504
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2109 :

وردە
سوللەﯾمان کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213620
دانيشتووی :دداﯾماو ،نەغەددە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=681
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2110 :

ەرﯾمی
سوللەﯾمان کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417867
شتووی :دوشاان ،سنە
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3771
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2111 :

سولەﯾمان ﯾوسفپور ئ قد م
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214525
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1606
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2112 :

سو تان ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214519
دانيشتووی :سستەک
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1608
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2113 :

ەندە
سو تان پوشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118153
شتووی :ورم
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4042
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە2114 :

ی رەسو ی
سو تان حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416798
دانيشتووی :ئئا ی کەند
ک.ش.بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی.ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2619
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2115 :
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مەدی
سو تان سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313765
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=770
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2116 :

حەمەدی
سو تان شامح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214520
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1609
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2117 :

سﯚرران پﯚ س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0806114207
74683
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يشتيمانی کووردستان بوو ،وەک
ری ﯾەک تی نيش
شمەرگە دﯾارەککانی ھەول ی
ەک ک لەپ شم
ﯾە
لەگەڵ ئەو حزبەدا خەباتی دەککرد ،دوای ئەووەی کە
ڵ
سيحی
تااکە پ شمەرگگەﯾەکی مەس
لەنزﯾکی ھەول ر لەالﯾﯾەن ھاوڕ يەککی
ی
شار و
کی پارتيزانی د تەوە ناوش
ەمەفرەزەﯾەکی
بە
ھيد دەکر ت.
پ شمەرگەی خﯚﯾەوە شەھ
سەربەخﯚ
پەڕی دەنگی سە
ی
سەرچاوە :رزگگار رەزا چوچاانی  -ما
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی
کوردستانی
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2118 :

سﯚرران حس

مەد
 ،محەمم

http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532410
00497
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە2119 :

ممەد
ەن محەمم
سﯚرران حەسە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532310
00492
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
: 2120
ژمارە0

سﯚرران زاھير تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260909426
62572
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شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2121 :

ل قە دز ييی
سﯚززان جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301100056
62649
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2122 :

دی
ی مەحمود
فی عەلی
سﯚف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114149
سﯚغانلوو
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1382 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1156
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2123 :

ل زادە
ئيسماعيل
فی قادر ئي
سﯚف
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813063
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=108
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2124 :

حەسەن
ما عوز ر ح
سﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8212243176
60773
ەکانی تورکيا ،لەچيای
 2بەھﯚی بﯚرددومانی سنوررەکانی ھەر م لەالﯾەن فررۆکە جەنگييە
رۆژی 2011-08-21
ەر لەگەڵ  6ککەسی تری خ زانەکەﯾدا تتيرۆرکرا.
ی سەنگەسە
ک لە ناحيەی
کورتەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە :کورد
و ت :باشووری کوردستان
ژمارە2125 :

ڵ حس ن
سﯚننيا شەماڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8212243176
60770
ەکانی تورکيا ،لەچيای
 2بەھﯚی بﯚرددومانی سنوررەکانی ھەر م لەالﯾەن فررۆکە جەنگييە
رۆژی 2011-08-21
ەر لەگەڵ  6ککەسی تری خ زانەکەﯾدا تتيرۆرکرا.
ی سەنگەسە
ک لە ناحيەی
کورتەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە :کورد
و ت :باشووری کوردستان
ژمارە2126 :

شکری
ھراب لەش
سﯚھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717637
شتووی :نورﯾاوو ،پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس

ﻻﭘەڕە

1053

http://www.kurdipedia.org

ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3507
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2127 :

ھراب وەکييلی
سﯚھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717638
دانيشتووی :ققە جوانرۆ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3508
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2128 :

مەک سا حی
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214524
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1613
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2129 :

مەک سەقزی
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32929
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2130 :

ی
ەمەدجانی
مەک محە
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314929
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1614
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2131 :

می
مەک نيزام
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314928
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1615
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2132 :

ميری
وەش بابام
سياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314535
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1616
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2133 :

وەش دەبااغی
سياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214531
شتووی :مەھاباد
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1618
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2134 :

ی
ەمەدجانی
وەش محە
سياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214530
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1617
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2135 :

کوردستان
شووری ک
سيپاان  1999زﯾندانی ئااکرێ  -باش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307219
92987
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2136 :

سا
 1998 / 11 / 16زﯾنندانی بورس
حەسەن 6
راجەدﯾن ح
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306599
92937
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ژمارە2137 :

روانی عەززەی مالە  -شبر
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021501428
80517
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سياسی
ی
الکی
کەس :چاال
جﯚری کە
سل مانی
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2138 :

روس رەحييمی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417868
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3772
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2139 :

روس نەوززاد
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218187
شتووی :بەند ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4086
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران -
پارت:
حدکا
ژمارە2140 :

سەباح باوەر ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031714410655581
سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
پاشان شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە2141 :

سەباح سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417889
دانيشتووی :س وات ئاوا
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3802
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2142 :

سەبری ئەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971773
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ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2143 :

سەبری محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813348
دانيشتووی :گردوان ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=371
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2144 :

سەبرﯾە ئەحمەد عەبدو

لە داکبووی  1950لە عەشيرەتی جافە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013090512231992151
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :ئەنفالکراو
ژمارە2145 :

سەدری قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118152827355
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مەھاباد لەداﯾکبووە و ھەر لە مەھابادﯾش
د
شاری
ی قازی سا ی  1908لەش
قاسم سەدری
قا
خو ندو تی.
خ
فارسی و ر نو نی ھ
ی
ی زمانی ب گاانەی
ی بە وەرگ انی
سەدری قازی
س
ھەژار و
ەفەرمانگە
ی کورد ،بەب ھيچ موچە و پارەﯾەک لە
ەخو ندەوارەککانی ب تاوانی
نە
کدا خاوەنی ج گای ر ز و
دەو ەت کاندا ﯾاارمەتی دەکرردن .لەناو کﯚمە نی خە ک
ی بووە.
خﯚشەوﯾستی
خ
نەری مەھاباد
ی
ی چواردەی گﯚﯚنگرەی شورادا ،بەنو
ی لە دەوورەی
سەدری قازی
س
ەری
نەوەی دﯾموکراتی کوردستاندا ،لەتاران نو نە
ی
ی جو
ھە بژ ردراوە .لەسەردەمی
ھ
ککﯚنگرەی شوررای ميللی بوووه .
ەھاباد .کات ک لەگەڵ
تان سەدری ققازﯾش گيراو ھ ناﯾانەوە مە
دوای پەالماردانی کوردستا
ەھاباد ھ ناﯾاننە ژ ر
حوس ن خان لەچوارچرای مە
ی حەمە س
برراکەی پ شەوا و ئامﯚزاکەی
چونکە نەبووﯾننە ناپاکی
ەتی س دارەگگوتی" :ئ مە بەتاوانی ئەووە دەکوژن ،چ
پە
ەتەوەکەمان".
نە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژمارە2146 :

دﯾق رۆستتەم نژاد
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813115
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=166
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2147 :

وی
دﯾق ئاقاقو
سەد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314537
شتووی :ئەتاب غی
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1627
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2148 :

مەدی
دﯾق ئەحم
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116705
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2509
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2149 :

می
دﯾق ئەدﯾم
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816959
شتووی :ھەمززەقاسم
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2820
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2150 :

دﯾق ئەنداام
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516839
دەرە
شتووی :دﯾواند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2671
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2151 :

دﯾق برزکار
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817653
دانيشتووی :ددەرەھەجيجو  ،نەوسود
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3525
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2152 :

وﯾس
دﯾق پاکنو
سەد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213635
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=686
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2153 :

وری
دﯾق تەﯾمو
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813092
شار
دانيشتووی :ددە وان ،پيرانش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=191
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2154 :

دﯾق حاتەمی
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813347
شتووی :ن رگ ،،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=372
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2155 :

سەدﯾق حاجی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213634
دانيشتووی :داشخانە ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=687
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2156 :

سەدﯾق خوش قسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417900
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3805
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە2157 :

دﯾق دڵ ئاارام
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314543
دانيشتووی :ققەباکەندی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1625
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2158 :

دﯾق رۆستتەم نژاد
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020105413200
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=166
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2159 :

دﯾق رۆستتەمی
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417901
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3804
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2160 :

مانی
دﯾق رەحم
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318198
دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4100
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2161 :

مانی 2
دﯾق رەحم
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217450
سادات ،کاميارران
شتووی :لﯚنس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3336
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2162 :

وی
دﯾق رەسو
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316471
دانيشتووی :ممەزناوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2254
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2163 :

ھرابی
دﯾق سﯚھ
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517219
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3064
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2164 :

وری
دﯾق سەبو
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816963
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شتووی :قﯚجە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2825
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2165 :

ی
دﯾق شيری
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816960
شتووی :قسقااپان
دانيش
ەردەستە
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2821
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2166 :

دﯾق شەررﯾفی
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117422
ەرﯾوان
دانيشتووی :گگﯚشخانی مە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3302
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2167 :

ی
دﯾق عابدی
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816962
شتووی :قو دەەرە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2823
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2168 :

دو ئازادە
دﯾق عەبد
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217087
دانيشتووی :تتيکاب
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2952
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2169 :

دو
دﯾق عەبد
سەد

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116706
شتووی :کانی پانکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2510
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2170 :

سەدﯾق عەلی نيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516838
دانيشتووی :زەرﯾنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2670
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2171 :

سەدﯾق فەزلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917363
دانيشتووی :ئەوﯾھەنگ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3245
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2172 :

سەدﯾق فەﯾروزی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917344
دانيشتووی :ننەسل
ەرپرساﯾەتی :ج گری ک.نناوەندی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3200
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2173 :

مانی
دﯾق قارەم
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816961
مەدئاوا
شتووی :ئەحم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2822
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2174 :

مەدی
دﯾق محەم
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516837
دەرە
شتووی :دﯾواند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2669
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2175 :

سەدﯾق ميسری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816968
دانيشتووی :قﯚجە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2824
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2176 :

سەدﯾق مەحمودزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314542
دانيشتووی :ئەتاب غی
بەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1626
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2177 :

سەدﯾق مەحمودﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013261

ﻻﭘەڕە

1073

http://www.kurdipedia.org

نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=254
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2178 :

روفی
دﯾق مەعر
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817652
دانيشتووی :ننەروێ ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3526
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2179 :

دﯾق نوزەرری
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917364
شتووی :سەرددووش
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3246
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

ﻻﭘەڕە

1074

http://www.kurdipedia.org

نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2180 :

سەدﯾق وزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217101
دانيشتووی :قەرەومەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2955
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2181 :

سەدﯾق کوھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281613952
دانيشتووی :پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=972
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2182 :

سەدﯾق کەرﯾم نيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516840
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دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1370 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2672
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2183 :

سەربەرز رەزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017384
دانيشتووی :زونج ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3238
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2184 :

سەردار رەزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221717643
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دانيشتووی :ددەرەھەجيج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3512
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2185 :

ی
عيد سﯚفی
سەرردار سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104003548
82419
ەقەی لە ئيبرراھيم
پ شمەرگەﯾەککی ئازای ﯾەکک تی بوو ،ن ووبراو ﯾەک ک بووو لەوانەی تە
زەەنگنەی پار ززگاری ھەول ر کرد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ھەول ر
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
ژمارە2186 :

ب
سەرردار قەرﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717642
ێ ،پاوه
شتووی :ھ روێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3513
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە2187 :

عوسمان
سەرردەشت ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05061538414197
شاری ھەول ر لەداﯾکبووە ،دانيشتووی شاری
ی کر کارانی ش
ەسا ی  1987لەگەڕەکی
لە
شی زمانی ئيننگليزی بووە للەکﯚل جی ئادداب
ھەول رە و خو ندکاری دوا ققﯚناغی بەش
ھ
بەﯾانيی
مە( ،سەرلەبە
ەی )ئاشتينام
ە حەددﯾن ،رۆۆژنامەنوس بوووە لەرۆژنامە
ەزانکﯚی سە
لە
ساﯾش و
بەبەرچاوی ھ زەکانی پﯚليس و ئاس
ی
 2010-05-04لەبەردەم کﯚلل جەکەی خﯚﯚﯾدا
4
سەرلەبەﯾانيی -05-06
نەناسراوەوە رف ندرا و س
ە
خو ندکارانەوە لەالﯾەن چەنند کەس کی
خ
ی موس تەررمەکەی دۆزراﯾەوە.
بەبﯚی رفاندن و تيررۆرکردنييەوە،
ی
 2010لەشاری
0
ی باشووری کووردستانی گررتەوە.
ناارەزاﯾيەکی زۆر سەرتاپای
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ن
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان
ج
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
ج
ھەول ر
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە2188 :

سەررگورد کەررﯾم عەليارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716586
عەمبار
دانيشتووی :ع
ک .ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2405
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2189 :

وان
ەم دوعاخو
سەرروان حاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113432
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دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ی ھ زی نحﯚ
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=494
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2190 :

سەرروەر  -دەررو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1141138406
63825
پااسﯚک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ
پپارت:
ژمارە2191 :

عادەت ئەسەدزادە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71746
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2192 :

ب
عدون ئاب
سەع
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562712920
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=30
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2193 :

عدون بارززان
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916667
دانيشتووی :ببراﯾم ئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2499
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2194 :

دار
عدون خا د
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513935
دانيشتووی :ئئەند زێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=953
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2195 :

سەعدون دومينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416800
دانيشتووی :ترکاشە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2624
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2196 :

سەعدون ش نانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213716274
دانيشتووی :ش نان ،بانە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2197 :

سەعدون عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214504
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شتووی :قو ەس
دانيش
سەن
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1583
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2198 :

ميان
عدون فاتم
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316457
دانيشتووی :ممارەغان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2242
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2199 :

عدون قﯚررخچی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513934
دانيشتووی :گگەپ ەسەن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=952
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2200 :

عدو
سەع

حيمی
رەح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213716275
شتووی :قاﯾبەررد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2012
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2201 :

عدو
سەع

مەقروزی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018092
دانيشتووی :ددەرەھەجيج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3518
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2202 :

مەدپور
عدی ئەحم
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717640
شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3510
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2203 :

س نی
عدی حوس
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317499
دانيشتووی :للﯚنسادات
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3385
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2204 :

ەزانی
عدی رەمە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717644
دانيشتووی :ننەوسود
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3514
4
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2205 :

سەعدی شەب ەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221717649
دانيشتووی :نﯚدشە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3516
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2206 :

سەعدی عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214529
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1582
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2207 :

سەعدی گچکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910959
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چگە ،سا ی  1946لە د ی )س بيران((ی نزﯾک
ە سەعدی گچ
سەعدی عەززﯾز ،ناسراو بە
س
ناوە .ھەر لە
.
پەروەر چاوی بە دوونيا ھە
ر
شتيمان
بنەما ەﯾەکی ھەژار و نيش
قوشتەپە لە بن
قو
پەﯾداکردنی بژ وی
ی
ست کورتی و بﯚ
نەترس بووە ،بەھﯚی دەس
مندا يەوە ورﯾا و بزۆزو چاونە
م
ەنی
ی سەرەتاﯾيدا وازی لە خو ندن ھ ناوە ،ھەر لە تەمە
ھەر لە قﯚناغی
خ زانەکەی ھە
شﯚرشی کوردااﯾەتی لە
ەلەکەی کردوووەو بيری ش
ستی بە چەو سانەوەی گە
الوﯾەتيدا ھەس
ال
شتوە و پەﯾوەەندی بە
م شکيدا خەمم يوە سا ی  1963رﯾزەکاننی سوپای ع راقی ج ھ ش
ئەوﯾش لە
ش
شتی کﯚﯾە و دوای
شﯚرشی ئەﯾللولەوە کردووەە سەرەتا لە ناوچەی دەش
ش
ەک ،در ژەی بە پ شمەرگگاﯾەتی
شناوەتی و با ە
ناوچەی خﯚش
چەمی ر زان و پاشان لە نا
چ
ەرپەل و
شەڕ و نەبەردﯾەکاندا ھەرزووو پلەی سە
ھاتووﯾی لە ش
داوە بەھﯚی ئاازاﯾەتی و ل ھ
فەرماندەی بەتاليﯚنی ببەدەست ھ نناوە.
ی
ش
ق و دواجارﯾش
پااشان سەرلق
شداری
ەکاﯾەتيدا بەش
شناوەتی ،با ە
شتی ھەول رر ،کﯚﯾە ،خﯚش
ەرەکانی دەش
ە زۆربەی شە
لە
(19دا ﯾەک ک لە فەرماندە مەﯾدانييەکاننی
ە سا ی )974
ی ھەبووە لە
دﯾار و کارﯾگەری
مانانەدا
چيای ماکﯚک ببووە ،دوای ) (3مانگی رەببەق لە بەرگررﯾيەکی قارەم
شەڕەکانی چ
ش
بررﯾندار بووە.
پی بەرنەداوە و بە کو ھەر ززوو
ی
ورەی
(
974
)
ئەﯾلول
ی
شﯚرشی
نی
نان
ھەرەس ھ
ھ
19
َ
ستکردنەوەی ممقاوەمەت و سەر
ئەو
چوونەوە بووە ،بﯚ و
ە
لەنوی ت ھە
خوليای دروس
خ
َ
ەکانی ھەوە ی دوای ھەرەس ،لە مھااباد و ئورميە لەگەڵ
مەبەستەش ھەر لە مانگە
م
سين
کاردۆ گەال ی ،ﯾاس
ۆ
خاليد ،عەلی ھەژار،
ەری ،دکتﯚر خ
ەلی عەسکە
ت کﯚشەران عە
کردنی ر کخراو کی تازەدا بووە و بﯚ
ەزﯾزدا لە مشووری دروستک
کاکە ،قادر عە
قادر ،سەﯾد کا
قا
جی
راق و ئەو لە بە
الﯾەکيان گەراوونەتەوە ع ق
ەش ھەموو ال
ەو مەبەستە
ئە
ەغدا نيشتەج َ
ککراوە.
سا ی
سەرەتای س
ەوەی سﯚسيياليستی کورردستان( لە س
ەگەڵ دامەزراندنی )بزوتنە
لە
کی ھاوبەشی ﯾەک تی و
بزوتنەوە کردووە بە پ ی ب ﯾار ی
ە
 (1976پەﯾوەنندی بە رﯾزەککانی
)6
گيرسانەوەی
ی
کردن لە ھە گ
ی ،بە مەبەستتی بەشدارﯾک
سﯚسياليستی
بززوتنەوەی سﯚ
عەلی
ی
شەران
ن لە رۆژی )(1976/8/8دا لەگەڵ ت کﯚش
شﯚرشی نو ی گەلەکەمان
ش
ی ،ﯾاسين قاددر ،سەﯾد کاککە ،قادر
تاﯾەری عەلی والی
ی
عەسکەری ،ددکتﯚر خاليد ،مالزم
ع
ەی تری بزوتتنەوە گەﯾشتوونەتە
کادﯾر و پ شمەرگە
ر
چەندﯾن
عزﯾز ،جەعفەرر ئەسوەد و چ
ع
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی پاررتيزانی کردوووە ،لە
ستکردنی مە
ستيان بە دروس
قەندﯾل و دەس
قە
ەندامی سەررکرداﯾەتی بززوتنەوە و
ی چەند مانگ ک بووە بە ئە
دوای ھاتنە دەەرەوە لە دوای
فەرماندەی
ی
ن،
نيشتمانی کوردستان
ی
ەندامی کﯚمييتەی سەرکررداﯾەتی ﯾەک تتی
ئە
بﯚ
مەفرەزەی پارتيزانی ﯚ
ی
ەم
شتی ھەول ر بووە ،سەرکررداﯾەتی ﯾەکە
ھەر می دەش
ھ
ەول ر کردووە و ﯾەکەم چاالککی پ شمەرگگانەشی
نااوچەکانی خﯚﯚشناوەتی و دەشتی ھە
بەستﯚرە و مەال ئﯚمەر کە بووە ھﯚﯚی کوشتنی
ە
ە  1977/1/4لە جادەی ن ووان
لە
ەو
م و پار زەرەکاننی لە ناوچەککەدا ئەنجام دداوە و ھەر لە
ەمنی پيرمام
ەر وەبەری ئە
بە
چاالکيەشدا بررﯾندار بووە.
چ
عدی ﯾەک ک ببووە لە سەرککردە ھەرە ئازا و شارەزاکاانی شەڕی پپارتيزانی
شەھيد سەع
ش
دنی شﯚرشەکەدا
ت مانگدا ،لە دەستپ کی ھە گيرساند
سا ک و حەوت
و لە ماوەی س
غدای
رژ می رەگەز پەرستی بەغ
شەری قارەماناانەی دژ بە ژ
ی چەندﯾن شە
سەرکرداﯾەتی
س
ەال ،لە
ەفين ،د دەوان ،حاجی قە
ھەوری ،سە
ککردووە ،لەناوﯾﯾاندا شەرەکا نی  :خانزاد،
َ
جار کی تر برﯾنندار بووە.
ەن موتربی ددﯾدەوانيش ج
شەری حەسە
ش
ر گەی سەرکررداﯾەتی
ستی بەشدارﯾکردن
ی ،بە مەبەس
ی چوونی بﯚ سەرکرداﯾەتی
عدی لە ر گەی
شەھيد سەع
ش
ی سەرکرداﯾەتتی ﯾەک تی ننيشتمانی کووردستان بە ررۆژی
ە کﯚبونەوەکاننی کﯚميتەی
لە
) (1978/3/8لە دﯾارترﯾن و
شەری
ی
ستە و ﯾەخە کە بە
بەناوبانگترﯾن شەری دەس
ن
شمەرگەی ترددا
چەی قەالدز دا لەتەک ) (12کادﯾر و پ ش
سراوە لە ناوچە
)ددەشت و( ناس
کەوت.
ت
شەھيد بووە بە شەھيد بووونی زەرەر و زﯾان کی گەوورەی لە شﯚررشەکە
ش
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لە شەری )دەشت و(دا وەک پاشان )اسماعيل تاﯾە النعيمی( سەرکردەی ئەوسای
فەﯾلەقی ﯾەکی ع راقی ،لە کت بەکەﯾدا )تجربتی مع القيادە( باسی ل وەکردووە،
) (410ئەفسەر و سەرباز و دەرەجەداری سوپای ع راقی ت دا کوژراو و برﯾنداربووە،
ئەمە جگە لە خستنە خوارەوەی ) (3فرۆکەی ھەليکﯚپتەر لە شەرەکەدا.
شەھيد سەعدی لە دوای خﯚﯾدا ژن ک و چوار منا ی بە ناوەکانی )ھ رش و ھ من و
بەجی ھ شتووە.
لەنجە و ماکﯚک(
َ
شەھيدانی شەڕی )دەشت و(ﯾش ئەمانەن:
سەعدی عەزﯾز ئەندامی سەرکرداﯾەتی بزوتنەوە و ئەندامی کﯚميتەی سەرکرداﯾەتی
ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان و فەرماندەی ھەر می دەشتی ھەول ر ،فاروق دﯾق
ئەندامی پ شکەوتووی کﯚمە ە و رابەر ســـــــياسيی ھـــــەر م ،فەرخ قادر
)پ شمەرگە( ،فەرﯾق ھەمزە )پ شمەرگە( ،شاھين عزالدﯾن )پ شمەرگە( ،تاھير
محەمەد عەلی )پ شمەرگە( ،جبار اسماعيل )پ شمەرگە( ،عوسمان باوە
)پ شمەرگە( ،عەزﯾز باپير )پ شمەرگە( ،سامی عوب د )پ شمەرگە( ،باح جميل
)پ شمەرگە( ،ئەحمەد محەمەد امين )پ شمەرگە( ،ئەحمەد محەمەد )پ شمەرگە).
ھەروەھا ھەر لەو شەرەدا ) (4پ شمەرگە بە برﯾنداری بەدﯾل گيران کە پاشان لە
رۆژی ) (1978/6/21لە زﯾندانی مو ل لە س دەرەدران:
جەعفەر ئەسوەد ،حسين عبدالرحمان ،جواد کرﯾم ،کەمال واحد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
شارەکان:
ھەول ر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2208 :

سەعدی مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017383
دانيشتووی :مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3239
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە2209 :

ە سەعيد
عدە حەمە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301106566
62651
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2210 :

مەدی
عدەدﯾن ش خ ئەحم
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222317863
شتووی :سنە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3763
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2211 :

ی
عيد ئاقاﯾی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816975
شتووی :کار ز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2809
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2212 :

ھيمی
عيد ئيبراھ
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316459
دانيشتووی :ب توش
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2244
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2213 :

عيد ئەرزاننی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813359
شتووی :کانی سپی ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=360
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە2214 :

عيد ئەلوارری
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413030
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شنﯚ
دانيشتووی :د شەمس ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=76
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2215 :

عيد بادنورروزی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513940
چەکﯚ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=955
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2216 :

وی
عيد جزراو
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513941
شتووی :خ ی ئاغە ن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=954
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2217 :

سەعيد حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214183
دانيشتووی :س ونی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1221
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2218 :

سەعيد حەمەی ئام
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070313573360412
رۆژی  1930-09-06لە شەڕی بەردەرکی سەرا شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2219 :

سەعيد رۆستەم زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214316458
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دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
شەھيد بن
 1چاوەرانی ککورتەﯾەک لە ژﯾاننامەی ش
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2243
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2220 :

عيد رۆستتەمی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214505
حاجی ئاوا
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1584
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2221 :

عيد رەحماانی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717647
ن ،پاوه
شتووی :پالگان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1382 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3517
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2222 :

عيد رەحماانی 2
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016698
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2500
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2223 :

حی
عيد سا ح
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016359
ێ
شتووی :شوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2027
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2224 :

ی حەسارر
عيد سﯚفی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816976
ەميشە
شتووی :باخچە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2808
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2225 :

عيد سەرااﯾی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013267
دانيشتووی :تترکەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=247
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2226 :

عيد سەلييمی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013303
دانيشتووی :ئئا يان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=211
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2227 :

سەعيد شکەنجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214528
دانيشتووی :قز جە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1589
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2228 :

سەعيد شەرﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213642
دانيشتووی :کﯚسەکەر ز ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=678
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2229 :

سەعيد عومەرپورﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813360
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حەسار ،ورم
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=359
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2230 :

زی
عيد عەزﯾز
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517224
ی مەمەدان
شتووی :حاجی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3047
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2231 :

زادە
عيد عەليز
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517207
شتووی :سەقزز
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3049
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2232 :

می
عيد غو م
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330214508
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1587
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2233 :

عيد فامياننی 2
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118450
شتووی :ئەلبيرران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4078
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2234 :

حی
عيد فەتاح
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517908
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دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3768
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2235 :

سەعيد فەتحو ھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516835
دانيشتووی :براﯾم ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2667
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2236 :

سەعيد فەﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816974
دانيشتووی :داشبەرات
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2810
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2237 :

سەعيد فەﯾزی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222317864
دانيشتووی :خەليفە تەرخان ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3765
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2238 :

سەعيد فەﯾزی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517907
دانيشتووی :باقالوا ،سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3769
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2239 :

سەعيد قادرزادە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214016360
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2026
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2240 :

سەعيد گوالبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214509
دانيشتووی :قەرەقش ق
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1588
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2241 :

سەعيد گو لی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417866
دانيشتووی :ک نە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3767
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2242 :

سەعيد مازوچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214506
دانيشتووی :سەھﯚ ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1586
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2243 :

سەعيد محەمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517206
دانيشتووی :ميرەدێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3048
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2244 :

سەعيد مرادخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517205
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دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3046
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2245 :

سەعيد مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517225
دانيشتووی :کەسنەزان،
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3045
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2246 :

سەعيد مرادی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417865
دانيشتووی :شيان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1376 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3766
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

و ت:
پارت:
ژمارە2247 :

سەعيد موسەوی فەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330214507
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1585
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2248 :

سەعيد موعينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012100235263942
سەعيد موعينی کە لە ناو بنەما ەکەﯾاندا بە خانە ناسرابوو ،لە سا ی 1330) 1951
ھەتاوی( ،لە شاری مەھاباد لە داﯾکبووە .خو ندنی سەرەتاﯾی لە ف رگەی سەعدی و
ناوەندﯾی لە خو ندنگەی محەمەدرەزاشا تەواوکردوە .سا ی  1349) 1970ھەتاوی(
دﯾپ ﯚمی لە ماتماتيکدا وەرگرتووە .خانە گەرماو گەرم در ژە بە خو ندن دەدات و لە
تاقيگەی زانکﯚی تاران لە بەشی )ئامار(دا سەرکەوتوانە وەردەگير ت و خەرﯾکی
خو ندن دەب ت .
This image cannot currently be display ed.

بە م لە راستی دا ئەوەندەی کە ئەو ئەﭬيندارانە د ی بە خو ندن گەرم کردبوو ،لە
بارەگای م شکيدا سەد ئەوەندە گر دراوی خەبات ک بوو کە بکرێ و بتوانر ت دەستی
ستەم لە سەر ژﯾانی ھەژاران و زەحمەتک شان کورت بکاتەوە .ھەربﯚﯾە ،خانە
موعينی ئەگەرچی لە شاری تاران لە ما ی براکەی دەژﯾا ،بە م زۆر بەنھ نی دەگەڵ
ھاوڕ يان و ھاوبيرانی خﯚی لە خەبات کی گەرم و گوڕدا بوو .زۆری پ نەچوو لە بە ھاری
سا ی1353واتە 1973دا ،لە پاڕکی خو ندکارانی زانکﯚی تاران ھ رشی کراﯾە سەر و
لە الﯾەن کﯚميتەﯾەکی سەر بە ساواک ،کە بە کﯚميتەی دژ بە خراپکاران ناو نرابوو،
گيرا .ھەر ئەو رۆژە ھ ناﯾانەوە ما ی براکەی و ما يان پشکنين ،بە م ئەگەرچی ھيچ
بە گەﯾەکيان ل نەدۆزﯾيەوە ،ماوەی  8مانگان ب سەروشو ن بردﯾان و بەب ھەواڵ
ھ شتيانەوە .بە دواداچوونی بنەما ە و گەڕان بە شو ن خانەدا ،ھيچ ئاکام کی
ل نەکەوتەوە و نەﯾانتوانی لە مان و نەمانی د نيابن .ئاخرسەر ﯾەک ک لە ناسياوانی
بنەما ەکەﯾان بەناوی دوکتور مستەفا ئەعلەم ،کە پسپﯚڕ کی بەشی دڵ بوو لە پلەی
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سەرھەنگييدا ،بە ھﯚی ﯾەک ک لە نەخﯚشەکانی کە ئەفسەر کی پاﯾەبەرزی پﯚليس
دەب ت ،شو نی بەند و زﯾندانەکەی خانە پ دەگاتەوە .کە دواﯾی دەرکەوت ئەم
پ اگەﯾاندنە خﯚی چەشنە داو و تە ەﯾەک دەب ت کە بەنيازی دۆزﯾنەوەی ﯾارانی
سياسيی خانە لە سەر ر ی بنەما ەکەﯾدا دادەندر تەوە .کاکتيک خانە د نن بو الی
داﯾک و خوشکی بە دارەمەﯾت ھە ی دەگرن چونکو خﯚی نەﯾتوانيوە بە پ ی خﯚی ب ت
بﯚ دﯾداری داﯾکی ،ئەو لە ژ ر ئەشکەنجە و ل دان دا توانی سەر ب يندانە خﯚ بپار زﯾت،
بە م ساواک ناتوان نە لە زمانی خانە و نە لە ر ی ھاتوچﯚی بنەما ەکەﯾدا ھەودا
مووﯾەک بدۆزنەوە .ھەر بﯚﯾە ماوەی س ساڵ و نيو لەژ ر ئازار و ئەشکەنجەدا
دەم ن تەوە بەب ئەوەﯾکە ھيچ جﯚرە نھ نييەک بدرک ن ت .ئاخرسەر لە شە ھرﯾوەری
سا ی 1356واتە  ،1977بەب ئەوەﯾکە تاوان ک وە ئەستﯚ بگر ت ،وەک کەس کی
ب تاوان لە روانگەی ساواکەوە لە زﯾندان رزگاری دەب ت و دەگەڕ تەوە شاری مەھاباد.
دوای ماوەﯾەک دەست دەکاتەوە بە خو ندن و لە زانکﯚی تاران ،لە بەشی ئامار دا
پلەی ليسانس وەردەگر ت و دﯾسان دەگەڕ تەوە ماھاباد .گەڕانەوەی خانە بﯚ
مەھاباد ،بەرنامەﯾەکی تەواو تازەتر دەب ت کە خانە بﯚ دﯾتنی دەورەﯾەکی عەمەلی لە
کاری خەبات و پ شمەرگاﯾەتی ،لە سەرەتای مانگی مای 1978دا رەوانەی ناوچە
ئازادکراوەکانی باشووری کوردستان دەکر ت و دەب تە ھاوسەنگەری دەستەﯾەک لە
پ شمەرگەکانی ھەر می س ی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان .خانە لەن و ئەو
پ شمەرگانەدا بە مامﯚستا قادر دەناسر ت .پ شمەرگەکان ھەر زوو چاوو د يان بە
مامﯚستا قادر دەکر تەوە و لە ئەندازە بەدەر خﯚشيان دەو ت و خﯚﯾان بە بەختەوەر
دەزانن کە کەس کی رووناکبير و ت کﯚشەری وەکو ئەو بوەتە ھاوسەنگەرﯾان .دواترﯾش
کە بﯚﯾان دەردەکەو ت کە خانە لە بنەما ەی موعينی شاری مەھابادە و برای
شەھيدان سلەﯾمان و عەبدو ی موعينييە سەد ئەوەندەی تر ر ز و خﯚشەوﯾستيی
الﯾان زﯾاد دەکات .خانە بەردەوام باسی خﯚڕاگرﯾی و قارەمانی الوە ت کﯚشەرەکانی ن و
زﯾندانەکانی رژ می شا بﯚ پ شمەرگەکان دەگ تەوە و باسی ئەزمونی چەکدارانەی
سالە کانی  & 47 46و ت کﯚشانی ر کخراوی چرﯾکە فيداﯾيەکانی ئ ران لە سياھکل و
شو نەکانی دﯾکەی ئ رانيان بﯚ دەکات .لەو دەمەدا ئەحمەد فەتو فەرماندەی ئەو
دەستە پ شمەرگەﯾە دەب ت .ئەحمەد فەتو پ شمەرگەﯾەکی گەنج و کارامە و
ل ھاتوو بوو .ئەو کە دەﯾزانی ھەردەم ترسی ھ رشی لە ناکاوی ھ زەکانی رژ می
بەعسيان لە سەرە ،زۆر بﯚ خانە بەپەرۆش بوو .بەردەوام لەگەڵ رابەر و
سەرکردەکانی ی .ن .ک .دا لە نامە نووسين و وتو ژدا بوو کە ج و ر يەکی ئارامتر و
لەبارتر بﯚ خانە دﯾارﯾی بکەن و چيدﯾکە وەک ھەر پ شمەرگەﯾەکی ئاساﯾی لەو گشت
ھاتوچﯚو ناڕەحەتييەدا نەب ت .ئەحمەد فەتو زۆر جار الی پ شمەرگەکان گوتبوی :من
دەزانم مانەوەی مامﯚستا قادر الی ئ مە چ ھ ز و تين و پشتيوانييەکە بﯚ ئ مە! بە م
من لەوە نيگەرانم کە ئەم کەسە روناکبير و ت کﯚشەرە پاش سا ەھا زﯾندان و
ئەشکەنجە لە پەنا بەرد کدا شەھيد بب ت و لە دەستبچ ت .جيا لەوە ئەم دو برای
قارەمانی چەند ساڵ لەمەوپ ش شەھيد بوون ،داخ کی گەورە دەب ت سو يەکی
دﯾکە بکەو تەوە برﯾنی ئەو بنەما ە ت کﯚشەرە .
بەرەبەﯾانی رۆژی چوارشەممە  ،1978/6/21بەر لەوەی گزنگ بدات خانە لەگەڵ
حەﭬدە پ شمەرگەدا بﯚ ئەنجامدانی کار ک دەچنە گوندی )دڕی( الی ماوەت و لە
نزﯾک کانی بيشو نان دەخﯚن و پشوو دەدەن .کات ک خﯚر ھە د ت پ شمەرگەکان
ھەست بە جموجو ی سەربازەکانی رژ می بەعس دەکەن .دەمو دەست خﯚ
کﯚدەکەنەوە و ھەو دەدەن ھەرچﯚن ک ب ت خﯚ دەرباز بکەن و نەکەونە شەڕ کی
نابەرابەرەوە .بە م رژ م بە ھ ز کی گەورەی پ چەکەوە چواردەورﯾان دەگر ت و لە
چەندﯾن الوە ھ رش دەکاتە سەرﯾان .ئەحمەد فەتحو کە زۆر شارەزای دەوروبەرەکە
دەب ت زوو بە پ شمەرگەکان رادەگەﯾەن ت کام ر گا بﯚ خﯚ دەربازکردن لەبارترە .ئيدی
پ شمەرگەکان بەدەم ھەو دان بﯚ شکاندنی ئاب وقەکەی دوژمن و خﯚ دەربازکردنەوە
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شەڕ کی سەخت و قارەمانانە دەکەن ،کە نزﯾکەی شەش سەعات دەخاﯾەن ت .لە
ئەنجامدا )شەش( پ شمەرگە شەھيد دەبن و )چوار( پ شمەرگەش بەدﯾلی دەگير ن
و پ شمەرگەکانی دﯾکەش ھەند کيان خﯚ دەربازدەکەن و ئەوانی دﯾکەش
لەپەناوپاس ردا خﯚ حەشاردەدەن تا تارﯾک داد ت .خانە و ئەحمەد فەتحو دوان لە
شەھيدەکانی ئەو داستانە قارەمانانەﯾە دەبن و د ی پر لە ھوميدی کاک خانە رادە وە
ستيت ،ئيتر ئوم دی کاک خانە بﯚ رزگاری چينی چەوساوە و زو م ل کراوی گەلەکەمان
لە ژﯾر بە ردﯾکی چيای کوردستان ژ ر گل دەکر ت .دەمەو عەسری ئەو رۆژە ھ زەکەی
دوژمن لە ترسی ئەوەکە شەوﯾان بەسەردا نەﯾەت و پ شمەرگەی ناوچەکانی دﯾکە
بەھانای ھاوڕ کانيانەوە نەﯾەن ،بەپەلە پاشەکشە دەکەن و خە کی قارەمانی گوندی
دڕی بەد ی پ لە قو پی گرﯾانەوە ،دەچن تەرمی پ شمەرگەکان دەبەنەوە گوندەکە و
بە ر ز و شکﯚو دەﯾان ن ژن
تە رمی کاک خانە دە بە نە گوندی ماوە ت و لە م گوندە دە نيژرﯾت.
سەرچاوە :ما پەڕی بنەما ەی موعينی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :پ شمەرگەی د رﯾن
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە2249 :

سەعيد مەھدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517221
دانيشتووی :تا ەجاڕ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3066
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2250 :

سەعيد ندﯾمی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417516
شتووی :ز وﯾە ،،کامياران
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3383
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2251 :

می
عيد نەدﯾم
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318199
دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4101
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2252 :

خانی
عيد کاکەخ
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418238
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دانيشتووی :ببەڕودەر
ەرپرساﯾەتی:
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4145
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2253 :

ال
دی  -لەﯾال
عيدە خاليد
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818033
شتووی :سنە
دانيش
ساﯾەتی :کادری دەرمانی
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3967
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2254 :

فا سدﯾق
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6181643295
59051
ی سە حەدﯾن لە ھەول ر شەھيدکرا.
نەکانی زانکﯚی
ە خﯚپيشاندانە
لە  1982-05-03لە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە2255 :
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ی
فەر باقری
سەف
dipedia.org//?q=201012
22020385013263
http:///www.kurd
دانيشتووی :ددۆ ەمە ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=252
2
http://w
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2256 :

فەر منبەرری
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417902
شتووی :نييەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1376 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3803
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2257 :

ەد سابير
الم ئەحمە
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260938426
62577
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
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ژمارە2258 :

سەالم بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314924
دانيشتووی :کاو ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1591
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2259 :

سەالم مەجيدخواە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213716277
دانيشتووی :ھە وێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2013
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2260 :

سەالمی مەال سابير
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101613524343991
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شەھيدکراوە
 16/10/198ش
رۆژی 84
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سل مانی
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2261 :

ميدﯾات
ت
 199زﯾندانی
98 / 10 /2
المەت مەنتەش 22
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306529
92918
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2262 :

ﯚﯾی
سەللمان زاخﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227160603
31463
دەستی بەخو ندن کردووە و
ی
 19لەشاری ببەغدا
ە لەداﯾکبووە و سا ی 973
شاری حەبانييە
سا ی  1967لەشا
رﯾزی شﯚرشەوە لەر کخراوی باوەری
سا ی  1984دەچ تە ی
شاری زاخﯚ و س
سا ی  1982گەراوونەتەوە بﯚ ش
سا ی
ھونەرە جوانەکانی سل مانی ،س
ە
 19چﯚتە پەﯾماانگای
موکراتی کوردستان و 984
سەر بە پارتی دﯾم
مان
بەعسەوە دەستگير ککراوە و لەھەم
ە
می
گا و لەکاتی و نەک شاندا لەالﯾەن رژ م
 1987لەناو پەﯾمانگ
شاری دھﯚک ھﯚ ک
ەی فاﯾدە لەگگەڵ دوازدە ککەسی دﯾکەدا شەھيد کررا ،ئ ستا لەش
سا داا لە سەربازگە
سەلمانەوە ناوونراوە.
ی شەھيد س
الکييە ھونەرﯾﯾيەکان بەناوی
بﯚ چاال
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
ژمارە2263 :

سەلليم ئەشرەفی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113584
د
شتووی :وەلەند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=535
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2264 :

سەليم ئەفشارفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314926
دانيشتووی :قەرەقش ق
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1590
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2265 :

سەليم بەھرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816955
دانيشتووی :سانجووت
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2811
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2266 :

سەليم جﯚخﯚر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213641
ەدە
شاوەلە ،نەغە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=679
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2267 :

قی
سەلليم حەقيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813358
دانيشتووی :گ سيان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=361
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2268 :

ەمی
سەلليم رۆستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816279
شتووی :سو رروی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2016
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2269 :

سەليم رەنجبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917358
دانيشتووی :سەرھﯚﯾە ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3240
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2270 :

سەليم سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214184
دانيشتووی :رەبەت
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1378 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1223
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2271 :

سەليم عەباسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314545
دانيشتووی :ز راندۆڵ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1384 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1633
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2272 :

سەليم قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213716276
دانيشتووی :ﯾاقوب ئاوا
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2014
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2273 :

سەليم محەمەدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214316460
دانيشتووی :قولەسو روێ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2245
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2274 :

سەليم محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014812
دانيشتووی :وە يو
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1222
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2275 :

سەليم محەمەدﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517208
دانيشتووی :کانی کەوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3050
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2276 :

سەليم مەالئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813075
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دانيشتووی :نەناس ،دۆڵ
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=124
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ژمارە2277 :

سەليم کاوﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213716278
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک.ش
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2015
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2278 :

سەمين مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117081
دانيشتووی :داشب غ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2944
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2279 :

 1998 / 1زﯾندانی
ی 10 /24
مەد ئﯚکتای
سەم
کﯚنياا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306559
92924
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2280 :

مەد چير
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314556
سەرچنار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1632
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2281 :

ی
مەد حەقی
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813352
ی ،ورم
شتووی :لﯚرزنی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=367
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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شارەکان:
پارت:

ورم
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2282 :

سەمەد شوجاعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223318193
دانيشتووی :شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4092
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2283 :

سەمەر حەسەن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113446
دانيشتووی :تەرزلو ،ورم بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1359 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=478
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2284 :

سەنعان حەکيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417899
دانيشتووی :بزالنە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1369 :
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3806
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2285 :

ی
سە ح ئامانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217449
شتووی :ميانە ،کامياران
دانيش
ک.ش.کاميارران
ساﯾەتی :ئ.ک
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3335
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2286 :

ەدی
سە ح ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116710
ی
حەسارب غی
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2512
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد

ﻻﭘەڕە

1119

http://www.kurdipedia.org

و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2287 :

ەدی 2
سە ح ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417896
ن ،سنه
شتووی :ئارەنان
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3809
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2288 :

سە ح بيگزادە  -سە ح ب کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2212106148
87132
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کورد
و ت:
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ
جﯚری ککەس :تيرۆررکراو
ژمارە2289 :

سە ح پەدﯾدار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613950
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دانيشتووی :گگردکشانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=974
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2290 :

ھەر
سە ح جەوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1162302047
73739
ھەول ر شەھيدکررا.
ل
ە خﯚپيشانداننی  201 2-11-16لە
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
سياسی
جﯚری کەس :چاالکی س
ج
ژمارە2291 :

سە ح خاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213633
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=688
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2292 :

سە ح رەحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314538
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1628
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2293 :

ی
سە ح رەزاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314540
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1631
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2294 :

سە ح رەسو ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813078
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شنﯚ
دانيشتووی :ککانی رەش ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=129
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2295 :

سە ح سولەﯾمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813085
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=199
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2296 :

سە ح سو تانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613951
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دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=973
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2297 :

سی
سە ح سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0240211528
88218
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە2298 :

سە ح سەراﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517220
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3065
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە2299 :

ن
ە  -سﯚران
سە ح شازدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314541
دانيشتووی :ققەرەگﯚل
الوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە ،،ﯾەکيەتی ال
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1630
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
الوان
جﯚری کەس :چاالکی ال
ج
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2300 :

فی
سە ح شەرﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213619
خە يفەليان ،نەغەدە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=689
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2301 :

ەمﯚ
عەباس زە
س عەلی ررۆستەم  -سە ح ع
سە ح عەباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10908461110645
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ەی نەوجول للە ناوچەی دااوودە لە
سەر بە ناحيە
ی شﯚراوی س
 (197لە گوندی
ە سا ی )73
لە
دونيا ھە ھ ناوە .
چاوی بە يا
بننەما ەﯾەکی کوردپەروەر چ
ک(ەوە کردوە و لە سا ی
ە
بە ر زەکانی )ی .ن.
سا ی ) ( 1987پەﯾوەندی ە
شەھيد لە س
ش
مانی حاجی
ھەﭬا نە وەکو )کاک عوسم
 (1990بووتە پ شمەرگە للەگەڵ ئەم ھ
)0
خە ،شەھيد نادر وارانی ،شەھيد
ھيد حەمە ئاخ
ەھيد مەجيد دووزی ،شەھ
مەحمود ،شە
م
عەقيد عەباس ،کااک نەوش روانی
د
ی ،کاک
ککاکە توکنی ،کاک حەمە ِرەشيد توکنی
ەميل،
سمان مەال جە
ی ،کاک عوس
ی ،سەباح ش خ حەميدی
جەليل کﯚکسی
ککەالر ،کاک جە
ھتد).
حەميد .....وھ
جەمال ش خ ح
ج
چی خﯚی و
شاردا ِرۆ کی با ی بينيوە ی
ا
سوراندنی ئيشوکارەکاننی ناو
ە
شەھيد لە ھە
ش
ِ
ﯾکاری مادی و مەعنەوی
بەر زەکەﯾان بە ناردنی زاانياری و ھارﯾک
خانەوادە
چی
چ
ِ
پ شمەرگە و پپارتيزانەکانی
ی ناوچەی گەررميانيان کردوووە .شەھيد سە ح
ەعس
بو ر بووە و ھەردەم س ی للە پياوانی بە
پ شمەرگەﯾەککی ئازاو و چااونەترس و و
ئەنجاميداوە ،و ِرۆ کی با ی
،
يان ِراسپاردوە
الکانە ئەو کاررانەی کە پ ن
ەکردوە و چاال
نە
شاردا.
کخستنەوەی شانە چەکدارەکانی ناو ش
ھەبووە لە ِر ک
ھ
ە ح لە ﯾەکەم ِرۆژی ِر ر
سەد مەخابن شەھيد سە
س
اپەر نە مەزنەکەی شاری خوورماتوودا
ە(ی دووزدا کااتژم ر
ەری )قاتعەکە
و لە بەرواری ) (1991/3/9لە
شەری ناسراو بە شە ِ
ِ
شاری
ﯾەکەم شەھيدی ِراپەرﯾن لە ش
م
شەھيد دەب ت و بەمەش دەب تە
)(5ی ئ وارە ش
خورماتوودا.
خ
سەربەخﯚ
ﯚ
گی
سەرچاوە :فرﯾﯾاد زەنگنە  -مما پەڕی دەنگ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2302 :

ی دوستی
سە ح عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816964
شار
شتووی :ھەوش
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2826
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2303 :

سە ح عەليارر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116708
دانيشتووی :تتاراوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2511
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2304 :

ی
سە ح قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417894
سەر ،سنه
شتووی :تەنگيس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3811
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2305 :

ی
سە ح قەوامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417898
شتووی :ھەنەڕڕ ،سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3807
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2306 :

سە ح الھوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314539
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1629
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2307 :

سە ح محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818030
دانيشتووی:
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3958
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2308 :
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سە ح مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417895
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3810
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2309 :

سە ح مسگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213716269
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2025
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2310 :

سە ح مەجيدفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813346
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دانيشتووی :ففلکان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=373
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2311 :

خانی
سە ح کاکەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417890
دانيشتووی :ببەڕوەر ،سنه
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3800
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2312 :

سی
سە ح کرباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417897
شتووی :سنە
دانيش
دامی ک.ش
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3808
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2313 :

ج
سە ح کرمانج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213632
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=690
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2314 :

می واحد
سە ح کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71791
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2315 :

دی
سە حی مراد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417893

ﻻﭘەڕە

1131

http://www.kurdipedia.org

سنه
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3812
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2316 :

ھەندﯾس
سە حی موھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111061
ھەرەسی
ی
سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پااش
ی
ی مەفرەزە س
ە پ شمەرگەی
ەک ک بووە لە
ﯾە
سا ی .1975
س
شەھيدکراوە.
1982-07دا ش
فەرماندەی تيپپی 47ی پيرەەمەگروون بوووە و لە 7-25
فە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە2317 :

حوسەﯾن ئيسماﯾل
سە حەدﯾن ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2212332577
74419
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
ەس دارەدراو
ی کەس :لە
جﯚری

ﻻﭘەڕە

1132

http://www.kurdipedia.org

ژمارە2318 :

شيدی
سە تەنە رەش
dipedia.org//?q=201012
22117223318221
http:///www.kurd
دانيشتووی :ممەرخوز ،سەققز
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
حی ،سا ی 1347ی
حەليمە فەتاح
حاجی مارف رەشيدی و ح
شەھيد سە تتەنە ،کچی ح
ش
ەقز ،لە بنەما ەﯾەکی
ھەتاوی ،لە ئااواﯾی مەرخوزز سەربە شارستانی سە
ھ
نييشتمانپەرورددا چاوی بەدوونيا ھە ناوە.
وەندی بە ر کخس
ی
سا ەکانی ش ستی ھەتتاوﯾدا ،پ
ە سەرەتای س
لە
ستنەکانی حيززبی
ەوە لەو
سانی حيزبييە
ێ ،ئەوکات لە الﯾەن بەرپرس
د موک اتی کووردستانی ئ ررانەوە دەگرێ
دەﭬەرە ،لە تە
سازمان دەدر ت.
ن
ھ نيدا
ەشکيالتی نھ
ئەرکە پ ئەسپ ردرراوەکانی بە د سوزی
ە
ێ ژﯾرﯾو چاوککراوەﯾی
شەھيد سە تتەنە ،بەوپەرێ
ش
دەچ تو
ەرەوپ ش چ
سوارچاک ک بە
ەر وە دەبات ،لە کاری ر ککخستنی نھ ننيدا وەکوو س
بە
خاوەنی پلەی کادرری
ی
کاتی شەھيد بووونيدا،
ناوبراو لە ی
ەکە دەکات ،نا
ەزموون کە ە
ئە
مەحەللی بووو.
م
خﯚرانی
گيراوانو چ کاوخ
ناوﯾو س نەکردنەوە لە بەکر گي
و
ی خﯚش
شەھيد سە تتەنه ،بە ھﯚی
ش
کوتکەرەکانی کﯚماری
ی
مودەزگا سەرک
چوونەوەﯾان ،چەند جار ک لە الﯾەن دام
ر ژﯾمو بەگژداچ
ئييسالمييەوە دەکەو تە بەنندﯾخانەو ئازاررو جەزرەبە دەەدر ت.
کی زۆر ،ھيچ نھ نيەک ناددرک ن ،
ی ،سەرەڕای ئازارو ئەزﯾەت ک
ی وەرەبەرزی
نااوبراو بەوپەڕی
تيو ر گای پ للە سەروەری حيزبی د مووک اتی
بازی کورداﯾەتي
بااوەڕی قاﯾمو پتەوی بە ر با
دابدات.
ت
سە تەنە چﯚک بﯚ دوژمنانی ئازادی
ھەرگيز ناھ ن شەھيد ە
ککوردستان ،ھە
ساﯾەتي کی ککاراو
شەھيد سە تتەنە ،لە ن و گگوندی مەرخووزو دەوروبەرﯾﯾدا وەکوو کەس
ش
ل ھاتوو چاوی ل دەکرا ،تەناننەت کات ک بااوکو براکانی لەسەر کورداﯾەتيو الﯾەنگرری لە
خﯚبوونو ل ھاتوووﯾەوە
ەڕی باوەڕبەخ
کرابوون ،ناوبراو بەوپە
،
سەر
حيزبی د موک ات دەسبەس
ح
ەﯾھ شت
ستﯚ گرت ،نە
مەزرای وەئەس
کانی ک گەو م
ج ەوی کاروبارری ما و راپەڕڕاندنی کارەکا
سەر بنەما ەککەی .کار ک کە لە روانگەی
ی نەﯾارانی ئاززادی ب تەوە س
تاانەوتەشەری
ەرانبەر بە ناوبراو کارﯾگەرو ئەر نی بوو.
ی ناوچەدا بە
زۆۆربەی خە کی
ھان دەدا ،لە
شەھيد سە تتەنە ،بەردەو ام الوانی بﯚ خو ندنو خﯚپ گەﯾاندن ن
ش
کانی حيزبەکە
ی سياسەتەکا
رووونکردنەوەی
ەﯾدا بﯚ کﯚمە نی خە ک بە گشتيی ،تتو ژی
ی سەرکەوتووو بوو.
ژننان بە تاﯾبەتی
کرداری باش ،رەوشت بەرززی ،راستگﯚﯾﯾی ،قسە خﯚﯚشيو باوەڕبەخﯚبوون لە
سە تەنە بوون.
ی شەھيد س
تااﯾبەتمەندﯾيە بەرچاوەکانی
ھاتنە
ی ،لە کاتی ھ
کەساﯾەتی بەرزو شو نندانەری خﯚی
ی
ی
شەھيد سە تتەنە ،بە ھﯚی
ش
ئاواﯾی مەرخوز بەتااﯾبەتی،
ی
شتييو
ەلەمەدا لە نااوچەکە بە گش
ئاارای زۆر روودداوو تەنگەوچە
چاوکراوەﯾی ر گا
ی
رۆۆ کی دﯾارو ئئەر نی دەگ او بە بوونی گەرمو گوڕی خﯚی ،بە ژﯾررﯾو
خە کی بﯚ تەباﯾيو
چاوڕوونانە ە
چارەی شاﯾانوو شياوی بﯚ ک شەکان دەددۆزﯾەوە ،بەرچ
چ
ھاندەدا.
ھەرەوەزﯾی ھ
ھ
ھيد سە تەنە لە ر کەوتی 27ی جﯚزەرددانی سا ی 4
مخابن ،شەھ
م
1374ی ھەتااوی،
پااش  2ساڵ ببەربەرەکان لەگەڵ نەخﯚشييەکی لە چارەنەھاتوو ،بە ھﯚی
خواست و ر گاای
سەنگەرانی خ
ەمە ەو ھاوس
خو نەوە ،ما ئئاواﯾی لە بنە
ش رپەنجەی خ
سپارد.
يانی لە حيزبی د موک ات س
ی بە ھاور ی
خەباتی تژی للە سەروەری
خ
ﯾاادی بەر زو ر گای پ ر بوارر ب .
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
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http://khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4125
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
سەقز
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2319 :

سەﯾت باﯾرام  1998 / 11 / 18د رک باشووری رۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070692954
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە2320 :

سەﯾد ئيبراھيم ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732938
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2321 :

سەﯾد ئيسماعيل تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774159
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:

ﻻﭘەڕە

1134

http://www.kurdipedia.org

رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2322 :

کر حەﯾدەرری
سەﯾﯾد ئەبوبەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413010
دانيشتووی :ببا گير ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=99
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2323 :

ﯾانی
د خا ﯚبازﯾا
سەﯾﯾد ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5292238517
78407
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە2324 :

ەرزنجی
سەﯾﯾد تەھا بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813345
شتووی :کانی دەستار ،ورمم
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە

1135

http://www.kurdipedia.org

http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=374
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2325 :

سەﯾد خەسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874188
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2326 :

سەﯾد رەحمان تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774160
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2327 :

سەﯾد رەحمان فيلخيز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281413900
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دانيشتووی :ددربکە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=917
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2328 :

ەبی
م سەﯾد نە
سەﯾﯾد سەليم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22413081919716
د
شەھيد
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە2329 :

ی
ن حوس نی
سەﯾﯾد عيزەدﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116730
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2533
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2330 :

سەﯾﯾد عەلی ئئازەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622563212930
دانيشتووی :مميراوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
ی1385 :
سا ی ما واﯾی
س
سەﯾد عەلی ئئازەری
ھيد حاجی س
ەرھاتی شەھ
ککورتەﯾەک لە ژﯾان و بەسە
ﯾە ھە کەوتوو لە بناری
ە
کی مانگی گگو نی  1319کﯚچی لە گووندی ھ
ە بەرە بەﯾان ک
لە
ەشی بە
سەوز چاوی گە
شنﯚی سەر س
شين لە دەﭬەری شاری شن
ەشی ک لەش
چيای سەرکە
چ
دەی خستە ناو د ی داﯾک و باوکی.
ی روون دا ھە نا ،وتين و گگوڕ کی ز ی
روووی دوونيای
ەم
خﯚی ھەر لەﯾەکە
ەردەمی ی
گوند نشينی سە
د
سەﯾد عەلی وەک باقی ممندا نی
س
لە گەليانا
چەوسانەوەی بو بە ئاو تەی ژﯾانی و ە
ی
ەھم کردنيەوەە ھەژاری و چ
ساتەکانی فە
س
ەد واتا
سەﯾد ئەحمە
ی چەند سا ن بوو کە بنەما ەی کاک س
گگﯚش کرا! .ھ شتا تەمەنی
چاری ئەم
بااوکی سەﯾد عەلی دەکەوونە بەر رق و کينی درەبەگی گوندی ھ يە و بە ناچ
خەراپی بواری
ی
ەھﯚی
ميراوێ ی شنﯚ دەگگيرسينەوە.بە
ێ
گگوندە ج دەەھ ن و لە گووندی
تاندا و
سەر کوردستا
مە ﯾەک لە دوووای ﯾەکەکاننی حاکم بەس
ەروەردە و گو نەدانی رژﯾم
پە
ھاوڕێ سەﯾد عەلی وەک زۆر ﯾەک لە
ێ
ی ميراوێ بە داخەوە
خانە لە ئاواﯾی
ەبونی قوتانخ
نە
ژﯾانی
ی
ەتی خو ندن ببەشدار ب  .بوواری
مندا نی کورددستان نەﯾتوا نی لە ن عمە
م
شلکی زۆر ب
سەخت و پ للە تەقالی وەەرز ی ھەر زۆر لە زووەوە جەستەی ش
س
بەش کرد.
ی و لە ھەمو خﯚشيەکی دەورانی مندا ی بی ش
رەەحمانە ھاڕی
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=34
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2331 :

سەﯾﯾد فەتاح تتاھيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050477
74158
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2332 :

سەﯾد قادر تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774157
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2333 :

سەﯾد محەمەد تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774161
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2334 :

سەﯾد محەمەد خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314230
دانيشتووی :نستان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1286
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

ﻻﭘەڕە

1139

http://www.kurdipedia.org

نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2335 :

سەﯾد مەحمود سەﯾد مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541632908
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2336 :

سەﯾد مەحمود مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071785
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2337 :

سەﯾد کەرﯾم ئەروەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774162
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2338 :

حوس نی
سەﯾﯾد کەرﯾم ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517570
دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3127
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2339 :

م تاھيری
سەﯾﯾدئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013273
دانيشتووی :پپرداوێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=241
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2340 :

عەلەوی
سەﯾﯾدئەنوەر ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413009
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نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=74
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2341 :

ی
سماعيلی
سەﯾﯾدتەھا ئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314557
پەڕی
ی
 1362سەرچااوە :ما
شەھيدبوون2 :
تی :ج گری للک سا ی ش
ن بەرپرساﯾەتی
شتووی :الچين
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=1645
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2342 :

می
سەﯾﯾدجەعفەرر ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614334
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1400
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2343 :

ی
سەﯾﯾدجەميل تەوەکولی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916334
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2115
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2344 :

و غاری
سەﯾﯾدخاليد بو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413048
دانيشتووی :ننە ﯚس
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=58
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2345 :

شەھابی
سەﯾﯾدرەحيم ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213643
شتووی :نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=677
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2346 :

سەﯾدسەالم عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716585
دانيشتووی :عەزﯾزکەند
بەرپرساﯾەتی :ئەندامی دەفتەری سياسی
سا ی شەھيدبوون1378 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2404
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2347 :

سەﯾدعەبدو

نيک جوﯾان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214884
دانيشتووی :سەليم ساغوڵ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1943
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە2348 :

سەﯾﯾدعەلی پاادگانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914064
دانيشتووی :ززەنگياوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1017
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2349 :

سەﯾﯾدفەتاح نييزامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514286
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1347 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1307
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2350 :

ەلەوی
سەﯾﯾدقادر عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413031
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دانيشتووی :بباب خا وێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=75
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2351 :

سەﯾﯾدقادر کەررﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214881
شتووی :قز قﯚپی
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1938
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2352 :

ی
د حەﯾدەری
سەﯾﯾدمحەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616875
ەی دﯾواندەرە
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1377 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2717
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2353 :

ی
د عەلەوی
سەﯾﯾدمحەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413033
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=73
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2354 :

د مستەفااﯾی
سەﯾﯾدمحەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817314
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3180
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2355 :

سەﯾﯾدمستەفاا ئەحمەدننەدار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413786
شتووی :کەر ززە ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=762
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2356 :

ی
سەﯾﯾدمستەفاا حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014111
دانيشتووی :ققە ت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1116
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2357 :

ور
سەﯾﯾدمستەفاا موئمن پو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013269
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شنﯚ
چەپەراوێ ،ش
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=245
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2358 :

حەﯾدەری
سەﯾﯾدکاميل ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017041
چراخەوال
دانيشتووی :چ
شار
ک.ش.ھەوش
ەرپرساﯾەتی :بەرپرسی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2873
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2359 :

فيلخيز
سەﯾﯾدکاميل ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814047
دانيشتووی :ددربکە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1048
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2360 :

مستەفئازاادە
سەﯾﯾدکەرﯾم م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714693
دانيشتووی :ببەﯾرەم
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1793
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2361 :

ساکارﯾا
ک  1998 / 10 /24ززﯾندانی س
سەﯾﯾری ئيپەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306549
92922
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2362 :

سەﯾﯾفو

چياﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717639
شتووی :پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3509
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2363 :

سەﯾفو

شاوەﯾسی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516851
دانيشتووی :کوتک
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2673
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2364 :

سەﯾفو

محەمەدﯾان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816973
دانيشتووی :چﯚپ ی
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2812
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2365 :

سەﯾفو

منبەری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417869
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دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3773
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2366 :

سەﯾﯾفو

علبەندی
نەع

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417871
شتووی :سنە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3775
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2367 :

سەﯾﯾفو

سفی
ﯾوس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417870
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3774
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2368 :

ی
سەﯾﯾفی قازی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815294
40356
ەشاری
سا ی  1911لە
بەحەمەحوس ن خان س
س
ناسراو
و
ی قازی
س ن سەﯾفی
محەمەد حوس
م
کبووه .
مەھاباد لەداﯾک
م
ميرزا حوس ن سەﯾف و لقووزات ،باوکی حەمەحوس ن خان ،ﯾەک ک لەپياوەزانا و
م
نااسراوەکانی کوردستان بوووه .لەھﯚنراووەو نوسيندا ددەست کی زۆر با ی ھەبوووه،
ستاودەست ددەگەڕان و لەناو
لەکاتی خﯚﯾدا دەس
ی
ھﯚنراوەکانی ببەکوردی و فاارسی
ھ
ەنرخ بوون.
خە کدا زۆر بە
خ
شتمانپەروەرددا پ گەﯾشتبوو.
کی زانا و نيش
حەمەحوس ن خان لەژ ر ددەستی باوک ک
ح
بوو .
ەرانی پارتی دﯾموکرات و
ەمەد و ﯾەک ک لەدامەزر نە
ەوا قازی محە
ئاامﯚزای پ شە
ھيد
ی کﯚماری کورردستاندا ،کرا بەشالياری بەرگری و تا گيران و شەھ
ەسەر دەمی
لە
ەسەر ئەم کاررەبوو .
بووونی ھەر لە
ەی خﯚی ،لەککﯚماری
باوەڕی دﯾموکراتانە
ی
ەلەبيرو
حەمەحوس ن خان لەدادگاادا زۆر پياوانە
ح
بەرگری کرد و شاناززی پ دەکرد ،کەئەو
ی
ەمەد
ەپ شەوای کوورد قازی محە
ککوردستان ،لە
ی دادگاﯾی دەککر ت.
ی نەتەوەکەی
ەسەر ئازادی
لە
س
سەدری قازی و
محەمەد و س
شەوا قازی م
شەوی 30ی 3ی  1947پ ش
ش
حەمەحوس ن خان
شاری مەھابااد لەس دارەددەدر ن.
ەچوارچرای ش
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژمارە2369 :

ی
ل حوس نی
سەﯾﯾيد جەالل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71819
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2370 :

س نی
سين حوس
سەﯾﯾيد موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71751
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2371 :

ی
شابااز سەناﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316454
شيوەبراﯾم
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2240
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2372 :

عەتی
ور شەرﯾع
شاپو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417872
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3776
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2373 :

ور فەﯾروززی
شاپو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117428
دانيشتووی :ککرماشان
دی
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3310
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ن
کرماشان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2374 :

ی
دی کەرﯾمی
شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016352
شتووی :بانە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2038
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2375 :

ی
شاروخ مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417873
شتووی :سنە
دانيش
ساﯾەتی :فەررماندەری ھ ز
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3777
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2376 :

دب گی
مراد وەلەد
شام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918075
دانيشتووی :ننورﯾاوا ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3519
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

ﻻﭘەڕە

1156

http://www.kurdipedia.org

پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2377 :

ی  -بەھار
شانااز قوربانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314550
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1638
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2378 :

سی
ھﯚ عەباس
شاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117786
شتووی :قوژتەپه
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1385 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3685
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2379 :

فيدائی
ی
کی
ھﯚک چاالک
ف  1999 / 3 / 10دھ
س ن عاکيف
ھين حوس
شاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307189
92980
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2380 :

ەر
ھين عومە
شاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2110926217
75704
شاھ نی
ھ
س لە شاری ئامەد بە ئﯚتﯚﯚمب ل کی زر پﯚشی
 2013-0پﯚليس
ئ وارەی 02-10
ەند کاتژم ر ک لە رووداوەککە گيانی لەدەستدا.
ەمەن  19ساا يان پ ش لکررد و پاش چە
تە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باکووری ککوردستان
و ت:
شارەکان:
ش
ئامەد
ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
ژمارە2381 :

رادی
کر شاھمر
شاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417874
ت ئاوا
شتووی :س وات
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3778
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2382 :

کر فەتاح
شاک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121512214
44700
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تاﯾی
لەداﯾک بووەو ھەر لەو ش خو نندنی سەرەتا
ک
سا ی  1914لەشاری سلل مانی
س
کﯚليژی حقوقی لە بەغدا تەواو کردووە.
ی
ەواو کردووە ،قﯚناغی ناوەەندی و ئامادەەﯾی و
تە
تا سا ی
قائيمقام و سەرۆکی شارەوانی ا
م
ەژﯾانی وەزﯾففيدا وەک بەڕ وەبەری ناحييە و
لە
ەی زانستی
سا ی  1933ککراوە بە کارگ ی قوتابخانە
ی کردووە .س
 1963خزمەتی
3
نووسينی گﯚﭬاری )دﯾااری
ی
سا ی  1934سکرت ر و ج گری سەرۆککی
ەسل مانی .س
لە
ک .سا ی
گری سەرۆک
سەرانی کوردددا بوو بە ج گ
ەﯾەک تی نووس
الوان( بوو .سا ی  1970لە
ال
گری
 1977کرا بەج ی
1
ئەندامی )کﯚڕڕی زانياری کوورد( .کﯚتاﯾی سا ی
 1971بوو بە ئە
 1980 /11خاننەنشين
می .لە 1 /15
چەی ئﯚتﯚنﯚم
سادانانی ناوچ
جوومەنی ﯾاس
سەرۆکی ئەنج
س
کە مانگی
رۆژﯾيەی حکومەتی ببەغدا کرد ە
ی
ی لەو کﯚڕە س
 198بەشداری
ککرا .سا ی 88
شﯚڕشگ انی
گ
ەگەڵ
کرد حکومەت لە
ی ھەول ر ساززی کرد و لەوێ داوای د
ئاازار لە شاری
تەوە شو نی خﯚﯚﯾان .لەسەر ئەم
ە
کەوێ و جوتياارە راگو زراوەکان بگ
ککورددا ر ک بک
ەوە لەسل ماننی گيراو ب
ەفتە پاش ئە
ھە و ست و پ شنيارانە نززﯾکەی دوو ھە
ھ
بيانی کردۆتە کوردی و
شبوو شاکير ففەتاح ) (104بابەتی ی
سەروشو ن ککرا .خوال خﯚش
س
وتاری لەرۆژنامە و گﯚﭬارە
ی
لە )(150
سيوە و زﯾاتر ە
عەرەبی نووس
) (31بابەتی ببەکوردی و عە
ککوردی و عەرەەبييەکاندا ب وکردۆتەوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :وەرگ
ج
جﯚری کەس :شەھيد
ج
جﯚری کەس :نووسەر
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە2383 :

النی
ەزنان باجال
شاە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217444
شتووی :کاميارران
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3330
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە2384 :

م
ەد ئيبراھيم
شوان محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3301426049
93090
لەبەر
ر
مەرگە،
سا ی  1987بووەتە پ شم
سا ی  1961لە ھە ەبجە لەداﯾکبووە ،س
س
سی لە قەرەدداخ لە
شاخی م رﯾاس
 1988-03لە ش
ل ھاتووﯾی کراﯾﯾە سەردەستتە ،لە 0 -25
شەھيد دەکر ت.
ەنفالی  2شە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
اق
شيوعی ع ق
حزبی ش
پپارت:
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ە
ھە ەبجە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە2385 :

نی
جاع ئەمينی
شوج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417875
شتووی :گواز ،سنه
دانيش
دامی.ک.ش
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3779
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2386 :

ی
کر فەتاحی
شوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417537
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دانيشتووی :ززەردە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3405
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2387 :

کرو
شوک

ئە

وەﯾسی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417880
شتووی :کﯚڕکﯚﯚرە ،سنه
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3784
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2388 :

کرو
شوک

ەعيدی
سە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417879
سنه
مەمنتش ،س
شتووی :چشم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3783
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2389 :

شوکرو

سەمەدی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221217447
دانيشتووی :کامياران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3333
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کامياران
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2390 :

شوکرو

قوربانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221217446
دانيشتووی :بزوەش ،کامياران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3332
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کامياران
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2391 :

شوکرو
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dipedia.org//?q=201012
22117221817658
http:///www.kurd
شتووی :وەز  ،پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3521
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2392 :

کرو
شوک

ولودی
مەو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717648
دانيشتووی :ننورﯾاوا ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3520
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2393 :

ی
کری نادری
شوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32906
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2394 :

مەد
سوڵ ئەحم
کرﯾيە رەس
شوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0261003386
62596
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2395 :

ھەزارکانی
ی
ە حەمەی
شيخ کاکە
خ حس ن ش
شيخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0924092646
69610
خاوەن تەکيە وخاننەقابوو ،لەزورربەی ناوەچەکانی
ن
سراوبوو،
ی گەورەوناس
ککەساﯾەتيەکی
ەزارکانی لەدداﯾک
ی ھەبوو،لە سا ی  1957لەگوندی ھە
ککوردستان دەررو ش وموردی
خەرﯾکی
ەی باوکی دەکر تە ج نشيينی باوکی خ
بوووە،لەدوای ووە فاتی ش خ کاکە حەمە
ەڕ وەبردنی تتەک ەکەی دەەب ت لە گەڵ دەرو شەکانييدا.
بە
ەکانی بەالمارردان بﯚسەر گگوندەکانی کووردەستان دەەست
ەسا ی  88ککات ھ رشە
لە
خە کی ناوچەککە ئەنفال دەککر ت.
ن لە گەڵ ە
پ دەکات کاکە شيخ حسين
ەربەخﯚ
پەڕی دەنگی سە
ی
ختيار کەرکوککی  -ما
سەرچاوە :بەخ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری کەس :کەساﯾەتی
ج
ژمارە2396 :

ەزﯾز ــ
 197ئەلعە
کبووی 73
ی( ،لەداﯾک
وت ناسراو بە )پەری
رﯾن ئاکبو و
شير
ەرواری گييانلەدەستتدان؛
شو ن و بە
دن  1993ئەدەنە ،ش
ەشدارﯾکرد
کﯚچان ،بە
کاراک
 1994بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92294
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە2397 :

ی پيران
ش خ سەعيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191413125
58059
سا ی  1865ی زاﯾنی لەنااوچەی )پا ووو( لەداﯾک بوووە ﯾەک کە لە ش خە بەرزەکانی
س
ووی( بەج
(
چەی پا
ی( باوکی ناوچ
ی لە پاش مرددنی باپيرەی )شيخ عەلی
ەقشەبەندی
نە
شارە
ندنی دﯾنی لەو ش
ەعيد خو ی
س( ش خ سە
شاری )خنيس
ھ شتووە و روووی کردۆتە ش
ھاتووﯾی و دەو ەمەنندی بﯚتە
ی
زﯾرەکی و ل
ی
کﯚمە ﯾەتی ش خ و
ەواو کردوە ،پپاﯾە و رﯾزی کﯚ
تە
ستەو خﯚ و پتتەو بە ش خ
ی بﯚ ئەوەی کﯚمە ە پەﯾوەەندﯾيەکی راس
ھوی سەرەکی
ھ
ەوەی
ی ھاوﯾنی) 1923ﯾوسف ززﯾبا( کەسەرۆۆک کی بزوتنە
کات لە کوتاﯾی
سەعيدەوە بک
س
ەمانی تورکياددا ،چﯚتە شارری
ی )بەتليس( ببووە لە پەڕ ە
ککورد و نائيبی کﯚنی شاری
گﯚرﯾنەوەی بيروڕاو رونکرردنەوەی
ی
لەپاش
ش
سەعيد،
خزمەت و دﯾدەەنی ش خ س
خنيس( بﯚ خ
)خ
ن لەسەر ئەوەەی ب ﯾاری ھە گيرسانی شﯚرش کی ننوێ
دﯾد و بﯚچوونياان ر کەوتوون
ئەندامە
ە
سەرۆک ھوزەککان و
سا ی  1924س
ستانی سا ی 1923تا ا
دەن !!...لەزس
بد
ەست
ەی )پا وو( بە
ەرخﯚبوون کﯚببونەوەی فراوانيان لە ناوچە
چاالکەکانی ککﯚمە ەی سە
چ
ەوەی
ککەتياﯾدا باس لەفراوان کرددن و خﯚساز ددان بوو بﯚ چاالکی کردن للە پ ناو بزوتنە
خﯚی کوردستتان
نﯚی بﯚ سەربەخ
ھينی و خﯚ ئاامادەکردن بﯚﯚ راپەڕﯾنی ی
نھ
ﯾارمەتی )ش خ مەح
ی
ەکی بەر فراووان بە
ەم کارو ب ﯾارەەش تا رادەﯾە
ئە
حمودی حەفييد( و
ەوەی
شتگيری نەتە
ەروەھا ب ﯾار ددرا ﯾاداشت ک دەربارەی پش
شکاک بوو ،ھە
)سمکﯚ(ی ش
سەرھەنگ خالليد جەبری( و )ﯾوسف
مم( بن رن )س
ەی نەتەوەکاان )ع بە ا م
ککورد بﯚ کﯚمە ە
ەکانی
ھەموو ب ﯾارە گرنگە
و
سەرخﯚبون بووون کە
ن ئەندامانی کﯚمە ەی س
زﯾﯾبا( چاالکترﯾن
شەﯾيان
يەکی ھەميش
ککﯚمە ەﯾان دە گەﯾاندە دووررترﯾن ناوچەککانی کوردستتان و ئامادەﯾيە
دا پەﯾدا کردبووو ،ھەروەھا پەﯾوەندﯾيان للەگەڵ پارتی
ە ن وان سەرۆۆک ھوزەکاند
لە
1925
شرﯾنی دووەەمی سا ی 5
شکەوتووی توورکيا پەﯾدا کرردبوو کە لە تش
جەمھوری پ ش
ج
کەدەنگ و باس
گ
ميک(
سەرۆکەکانی ھﯚزی )خورم
ی
خيانەتکاری س
دامەزرابوو ،بە م بەھﯚی خ
کەمال
ل
ستەفا
و خوئامادەکرددنی گەﯾاندە ﯾاساو نی رژژﯾمی تورکيا ،بەب ﯾاری مس
بەتليس کران،
س
دانی
سف زﯾبا و خا ليد جەبری( بەگ گيران و رەوانەی زﯾند
ەتاتورک )ﯾوس
ئە
مە ە وەک پيووﯾستيەکی گگرنگ بە پەلە برﯾاری
ەرکردەﯾە کﯚم
ی ئەم دوو سە
ەپاش گرتنی
لە
سەرۆکی کﯚمە ە ی
ی
پيران ھە بژرددرﯾت و بکر ت بە
سەعيد( ی پي
دا کە )شيخ س
ھە بژاردنی ببە سەروکی کﯚمە ە ب ﯾاری
عيد( لە پاش ھ
سەرخﯚبوون) .شيخ سەعي
س
زﯾاتر دەﯾوﯾست ب ﯾارەکە
ر
چەکدارانەی ددا ،بە م
ھە گيرسانی مەشخە ی بزوتنەوەی چ
ھ
ئەوە )عەلی رەززای( کوڕی نارردە
ە
ستانی گەورەەی پ وە دﯾارب ت لەبەر
مﯚرکی کوردس
م
سورﯾا و
بﯚچوونی سەرۆکەککانی کوردی س
ی
زانينی بيرو
ی
ەب بﯚ
شارەکانی دﯾااربەکر و حە ە
ش
شتی راپەڕﯾنەککە ،لە پاش
سەر کاتی گش
ن بﯚ زﯾاتر ر ک کەوتن لەس
عيراق و ئيران
ع
ئەو باوەڕەی کە مافی
ب ،ھەمووان گگەﯾشتنە و
شاری حە ەب
ی گەورە لە ش
ککوبونەوەﯾەکی
ت!!....
سﯚگەر بکر ت
چەکدارانە مەحا ە مس
ە
کی
ەب شورش ک
ەلی کورد بە
ەتەواﯾەتی گە
نە
شخە ی
بەﯾەکەم روژی ھە گييرسانی مەش
م
سا ی  1925ددانرا
پااشان ،روژی  21ئازاری س
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شﯚرش و راپەڕﯾن ،لە نيوەی دوەمی مانگی ﯾەکەمی سا ی  1925دا ش خ سەعيد
گەشت کی بەزۆربەی ناوچەکانی کوردستاندا کرد ،گەرمی ھەستی کوردانەی
خە کی کورد کار کی وای ل کەوتەوە کە ش خ سەعيد شﯚڕشی چەکدارانە دەست
پ بکات لە دژی داگيرکەرانی ترک ،دەچووە ھەر ناوچەو گوند ک وشارو شاروچکەﯾەک
بەکومەڵ الﯾەنگرو دوست رووﯾان ت دەکرد تا دەھات خە کی چەکداری راپەڕﯾنەکە
روو لە زﯾاد بوون دەچوو ،بەتاﯾبەتی لەشاری )گەنچ( و ناوچەی )ليچە ،خانی ،پيران(،
لە پ نچی شوباتی  1925شيخ سەعيد )خانی( ی بەج ھيشت لەگەڵ سەد
سوارەی ئازا بەرەو گوندی )پيران( بەڕی کەوتن بﯚ ما ی )عەبدول رەحيمی(
برای..لەھەمان شەودا مەفرەزەﯾەکی سوپای تورک بەسەرۆکاﯾەتی ھەردوو ئەفسەر
)حوسنی ئەفەندی و موستەفا عاليم( کە ھاتبوون بﯚ گرتنی چەند کەس ک لە
گوندنشينەکان ،دوواجار ش خ سەعيد رازی نەبوو کەکەس بگيرێ،ئەمە بوە ھوی
ئەوەی کەھەردووال سەنگەر لەﯾەک بگرن ،لەپاش شەڕوتەقە کردن چەندەھا کەس
لە مەفرەزەی دوژمن کوژران و ئەوانی ترﯾش بە ئەسيری گيران ،ئەم روداوە لەپ ە بووە
ھوی ر گر کی سەرەکی ناوەخت لە کامل نەبوونی خﯚ ئامادە کردنی راپەڕﯾنەکەی
ش خ سەعيد ،کات ک )ش خ تاﯾەر( ی برای )ش خ سەعيد( ئەم ھەوا ەی بيست ،ب
وەستان و چاوەڕوانی لە  10ی شوباتی ھەمان سا دا کونت و ی شاروچکەی )ليچە(
ی کرد و دەستی بەسەر گشت پارە و نووسين و نامە و تەلگرافی نھ نی رژ م دا
گرت ،لەڕوژی  11ی شوباتدا ،لەگەڵ دوو سەد ھەزار سوارە چوونە خزمەت ش خ،
ئەم روودا و ھﯚکارانە بونە ھﯚی سست بوونی ھەندێ کاری شﯚرشەکە ر گەﯾان
لەدوا خستنی شﯚرشەکە گرت بﯚﯾە )ش خ سەعيد( بەناچاری پ ش وەخت ب ﯾاری
دەستپ کردنی راپەڕﯾنەکەی دا ،بەپ ی ئامار کی ئەو کاتە ،ژمارەی پ شمەرگە
کوردەکان تەنيا لە چوار والﯾەدا نزﯾکەی شەش سەد ھەزار کەس بوون بەرامبەر
ژمارەی ھ زی تورکەکان کە لە سەد ھەزار کەمتر بوون جگە لەوەی لەم ناوچانەدا
نەتەوەی چەرکەس و عەرەب و ئەرمەنيشی ت دابوو،ئەم کەمينە نەتەوانەش زۆر
چەوساوە و زو م ل کراوی ژ ر دەسە تی تورک بوون بﯚﯾە زۆربەﯾان لە شﯚرشەکەدا
بەشدار بوون و ھاوکاری و پشتيوانيان نيشان دا و )ش خ سەعيد( سەروکاﯾەتی
سوارە پ شمەرگەکانی حاجی حەسەن و عەمەری خارۆ ھﯚزی )مەستان و بﯚتان( ی
باشوری چيای )کوچەرانی( دەکرد ھ زی )سا ح بەگی خانی( ھ زەکانی )ش خ
شەمسەدﯾن( ﯾش ھاتنە ناوچەی )مادن(و )ش خ ئەﯾوب( ﯾش لەگەڵ ھەزاران
سوارەی پ شمەرگە چوونە ناو رﯾزەکانی )ش خ عەبدول رەحيمی( برای )ش خ
سەعيد( بەرەو رزگارکردنی شاری )دﯾار بەکر( رۆﯾشتن) ،شيخ سەعيد( لەسەرەتاوە
ھەستی کرد کە ھ زەکانی لە تواناﯾان نيە شاری )دﯾار بەکر( رزگار بکەن بﯚﯾە بيری لە
رﯾگای تر کردەوە ..بﯚ ئەمەش کەوتبووە گفتوگﯚ کردن لە گەڵ حکومەتی تورک تا
بوارﯾکی لەبار بﯚ راپەڕﯾنی کوردەکانی ناو شارەکە ب ەخس ن  ،ھەر چەندە بوار و ر گا
نەبوو بﯚ گەﯾاندنی ھيچ جﯚرە چەک ک بﯚ خە کانی ناو شارەکە ،گەمارۆدانی
شارەکەش زۆری ک شا ،سوپای دوژمنيش لەناو شارەکەدا رازی نەبوون کە
دەستبەرداری بەرەنگاری و خﯚڕاگرتن ببن ،لە سەرەتای مانگی ئازارەوە پ شمەرگە
ھ رشی بە جورەھا چەک دەست پ کرد بە م خﯚڕاگری سوپای تورک زۆری خاﯾاند ،لە
دەرگای ماردﯾنی شارەوە کەرت کی پ شمەرگە و خە کی شار ﯾەکترﯾان گرتەوەو
کەوتنە پەالمار بﯚ سەر سوپای دوژمن ،تورکەکان سەنگەری پتەوﯾان لی دابوو ،لە
ھەمان کاتدا خاوەنی سەدان چەکی نوێ بوون و توانای سەرکەوتنيان زﯾاتر بوو ،لە
پاش شەر کی قورس و کوژرانی ژمارەﯾەکی زۆر لە ھەردووال ،کەرتی ھ رش بەری
پ شمەرگە و خەلک مليان داﯾە بەر پاشە کشەکردن و گەڕانەوە دواوە لە پاش دوو
س ھ رش پ شمەرگەکان کە ت دا سەرنەکەوتن ،بە تەواوی ب ﯾاری وازھ نان لە
گەماروی شارەکە و پاشەکشەی ھ زەکانی پ شمەرگە لە الﯾەن )ش خ سەعيد( وە
درا !!..رﯾزەکانی شورش رۆژ لە دوای رۆژ بەرە و شپرزەﯾی و پەرش و ب وی دەچوو ،بە
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بە ھ زی زۆر ھ رشيان ھينناو
باکورو باشورەوە ە
و
تااﯾبەتی کات ک سوپای دوژژمن لە
سەر دوا
ر
رش بردنە
)جەندرمە( ش بﯚ ھ ش
(
شکری
ی
گگەماروکەﯾان پ چەوانە کردەەوە لە
ھ زی پ شمەررگە و سەرکووتکردنی بزوتتنەوەی رزگارﯾﯾخوازی نەتەووەی کورد لە چەندەھا
رەواﯾان لەخە کی ب
ن
عاميکی ب
ی
کوشتارو قەت
و
الوە ھ رشی دڕندانەﯾان بررد و
ال
ھﯚی خيانەت و
مانگی نيسان بە ھ
ی
گگوناھو رەش و رووتی کوردد کرد ،،،لە کووتاﯾی
جبران( )ش خ
(
ەرۆک ھﯚزی ))جبرانان( و دەرەبەگی تاوانبار )قاسم ببەگی
جاش تی سە
ج
شگ ی تر
شەش شﯚرش
ەلی غالب ،ررە شيد ئاغا( و بيست و ش
سەعيد،ش خ عەبدو ،عە
س
بەدﯾل گرت دای بەدەستەوه!!...
ﯾل
ناوچەی گەنج
ی
ەسەر پردی چەمی )مﯚرااچ( لە
لە
کە
مانگی ئاﯾارەوە ە
ی
ھاور کانی لە کﯚتاﯾی
ﯾکردنی ش خ سەعيد و ھ
ەدوای دادگاﯾک
لە
ەوت
لە ش خ سەعييد ،چل و حە
دەستی پ کردد و ماوەی ﯾە ک مانگی خااﯾاند ،جگە ە
)دﯾار بەکر( بە گياان کی
ر
لە شاری
دانی دەرکرا و ە
ە س دارە ی
ت کﯚشەری کوورد ب ﯾاری لە
شﯚڕشگ انە و بوو رانەوە للە س دارە درران گيانی پاککی خﯚﯾان کرردە قوربانی ر گەی
ش
ەھيچ
ەتی س دارەددا فەرمووی بە
دووا جار لەژ ر پە
ا
سەعيد بﯚ
مان ،ش خ س
خاک و نيشتم
خ
پيناوی نيشتمان و گەلەکەم گييانم
ی
يم ..لە
شيمانی ئەو تيکوشانە نيم
شيوەﯾەک پەش
ش
ەوەکانی دوا رۆژمان لە بەرامبەر دوژمناانياندا
ن بەسە کە نە
ەخت ئەکەم ..ئەوەندەمان
بە
ن...ئاواتە خوازم
خەجا ەت نين و ..شانازی بەم ژووی خووﯾانەوە ئەکەن
شەرمەزارو خە
ش
نەوەکانی دووا رۆژی
ی
م ھاندەر ک ب ت بﯚ بەھ ز بوون و سوربوونی
ەس دارەدانم
لە
مانم رۆژﯾک د ت لەم شو نەدا و
بەخﯚﯾی کورددستان ..ب گوم
گگەلەکەم لە پ ناوی سەر بە
ەھەموو کورددستان دا ئا ی سەربەخﯚﯚﯾی کوردستاان ھە کرﯾت
لە
سەرچاوە: http:///qadirzada.ccom
س
ی( سەبارەت بە )ش خ
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13::03:36 2011
سەعيدی پيراان لە زﯾندانداا( لە1-5-19 :
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باکووری ککوردستان
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
ژمارە2398 :

د ب باسی
ش خ محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418239
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1388 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4147
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2399 :

دی
د محەمەد
ش خ محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914066
دانيشتووی :گگردکسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1066
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2400 :

ی
ف بەرزنجی
ش خ مەعروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11410275410713
خنەگری ل ھاتووی کوردو ت کﯚشەری پ شکەوتنخواززی کورد
شاعير و چيرۆۆکنووس و رەخ
ش
سا ی
)ش خ مارفی ش خ عەبدوللکەرﯾمی ش خ حوس نی بەرزنجی( ،للەشوباتی س
ئاﯾينی سەر
ی
ەژﯾان ھە ھ نااوەو لەبنەما ەﯾەکی
ەرەم چاوی بە
چەی قادر کە
) (1921لەناوچ
ەنی
ی قادری گەوورەبووە .کە ددەچنەوەسەر ش خ حەسە
ەڕاﯾە ی ر باززی تەسەوفی
بە
حەسەنەش مامی باوککی
ش
ک ئەحمەد ش خ ،ئەو ش خ
قەرەچ واری ج نشينی کاک
قە
ماعيلی وەلياانييە.
ی ش خ ئيسم
بوووەو لەنەوەی
لەقادر کەرەم تەواووکردووە،
ر
چوارەم
دنی سەرەتاﯾی تا پﯚلی چ
ەرزنجی خو ند
ش خ مارف بە
ەشاری کەرککوک
قﯚناغی ناوەندﯾی لە
ی
شەمی ئەو قﯚناغەو
نجەمو شەش
دواتر پﯚلی پ نج
لەسا ی )(1943ددا ب وانامەی
ا
مادەﯾيو
 (1چووەتە ئام
سا ی )1940
ەواوکردووە ،س
تە
دەرچوونی لەئئامادەﯾی وەررگرتووەو ھەر لەوسا ەدا ببووەتە فەرمانببەر لەدابينکرردن،
چووەتە بەغداو
سا ک واز لەففەرمانەکەی د ن و لەسا ی )(1944دا چ
ە م دوای س
بە
مەی دەرچووننی وەرگرتووەەو بووەتە
(194دا ب وانام
ف وەرگيراوەو لەسا ی )48
ەکﯚليژی ماف
لە
پاار زەر.
راميارﯾو
و
ستی
ەھﯚی ھە و س
ەکەرکوک کردووە ،بە م بە
ی پار زەری لە
دووساڵ کاری
پياوانی ميری بووەە ،ناچار
ی
ەوتنخوازﯾی ،توشی راوەددوونانی
خەباتی نيشتتمانی پ شکە
خ
شارباژ ەوە ئئاوارە بووەو نززﯾکەی
 (19بەشاخەککانی سەنگاووو قەرەداغو ش
تااسا ی )950
کيش
نەمر لەداری کەلييو مانگ ش
ر
ەفيد(ی
چوار مانگيش الی ش خ )ممەحمودی حە
چ
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لەسيتەک الی ش خ )لەتيفی حەفيد( ماوەتەوە.
ش خ مارف لەسا ی )(1937ەوە ،پەﯾوەندی رامياری بەڕ کخراوی کوردﯾيەوە ھەبووەو
لەگەڵ دامەزراندنی پارتی )ھيوا(دا لەسا ی ) ،(1939بووەتە ئەندام کی چاالکی
چەپ ەوی ن و ئەو پارتە نەتەوەﯾيەو لەسا ی )(1940دا بووەتە باوەڕپ کراوی قوتابيان
لەشاری کەرکوکو ھەردەم گيان کی شﯚرشگ ی ھەبووەو ھە بژاردنەکەی سا ی
)(1954ی پەرلەمانی ع راق ،ﯾەک کبووە لەپا وراوانی بەرەی نيشتمانی ﯾەکگرتوو،
دەنگ کی ئ جگار زۆری لەسل مانی بەدەستھ ناوە ،بە م لەئەنجامدا رژ م نەﯾھ شتووە
بب تە نو نەری ميللەت لەپەرلەماندا.
سا نی ) ،(1955-1954بووەتە پار زەری جوتيارەکانی کوردستان لەدژی خاوەن مو کە
دەسە تدارەکانو لەزۆر ک لەکەﯾسەکانيدا سەرکەوتنی بەدەستھ ناوەو ناوبانگی
ميللی لەناوچەکەدا بەتەواوی ب وبووەتەوەو ناودەنرێ پار زەری ھەژاران.
لەدوای شﯚڕشی 14ی تەمموزی سا ی ) ،(1958چونکە ت کﯚشەر کی
پ شکەتنخواتی بوو ،بﯚﯾە بەسکرت ری ئاشتيخوازانی پار زگای کەرکوکو بەئەندامی
ئەنجومەنی نيشتمانی ئاشتخوازانی ع راق ھە بژ ردراوەو لەسەر داخوازﯾی
جەماوەری کەرکوک بەسەرۆکی شارەوانی ئەوشارە د رﯾنەی کوردستانيش
دامەزراوەو داوی چەند مانگ ک لەسەر ھەراو دووبەرەکی کەرکوکی رۆژانی )14و
(15ی تەمموزی سا ی ) (1959دەستگيرکراو لەگەڵ دەستەﯾەک نيشتمانپەروەرانی
پ شکەوتنخوازی کورد دران بەدادگای سەربازﯾو فەرمانی لەس دارەدانيان بﯚ دەرچوو،
لەبەرەبەﯾانی رۆژی  1963/6/23فەرمانەکەﯾان ج بەج کراو لەس دارەدران.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
جﯚری کەس :نووسەر
کەرکوک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2401 :

ش خ کەرﯾم ق گەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110415085010570
لە سا ی  1943لە کەالری کﯚن لە داﯾک بووە .لە سا ی  1961پەﯾوەندی بە شﯚرشی ئەﯾلوول کرد.
لەبەر زﯾرەکی و ل ھاتوﯾی کرا بە سەرلقی  3لە بەتاليونی 9ی گەرميان .لە کەالر ش خ کەرﯾم ق گەﯾی
چاﯾخانەﯾەکی دانابوو بەناوی خەبات .ھەر لەوێ کﯚبونەوەکان دەکرا و شﯚڕشگ رەکانی ئەو سەردەمە
کﯚ دەبوونەوە و ئا ووگﯚڕی بيروباوەڕﯾان دەکرد.
لە ر کەوتی 15ی ئازاری  1968لە د ی قە تەبزان کوژرا.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە2402 :

ش خە دشميری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281613954
دانيشتووی :گەسگەسک
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=967
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2403 :

ش خە مستەفاپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281613948
دانيشتووی :جەڕان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=968
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2404 :

ش رزاد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070313063871650
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
پارت:
ی شيوعی ع اق
حزبی
ژمارە2405 :

رزاد خﯚشنناو
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813095
شەق وە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=188
8
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2406 :

رکﯚ عەزﯾز ميرزا
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5010857535
57186
ەھيدکرا.
 1991-05شە
لە 5-05
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە2407 :

رکﯚ مەعارﯾفی
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115233503
32606
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سی کورد لە ر کەوتی 10ی مانگی ئابان لە سا ی 1387
الکانی سياس
ەک ک لە چاال
ﯾە
ەالﯾەن داگيرککەری ئ رانی زﯾندانی کرا و لە رۆژی  2013-11-04للەس دارەدرا.
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەددراو
ج
سياسی
جﯚری کەس :زﯾندانی س
ج
ژمارە2408 :

شەررﯾف ئەبوببەکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414232
شتووی :مامەززﯾنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1283
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2409 :

شەررﯾف ئەبوببەکری 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118330
شتووی :مامەززﯾنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2239
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە2410 :

شەرﯾف ئەرتەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314546
دانيشتووی :سەليم ساغوڵ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1634
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2411 :

شەرﯾف ئەسکەندەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417877
دانيشتووی :حەسەنئاوا ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3781
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2412 :

شەرﯾف ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214016361
دانيشتووی :شەمﯚلە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە

ﻻﭘەڕە

1173

http://www.kurdipedia.org

http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2017
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2413 :

رامی
شەررﯾف بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417876
شتووی :سنە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3780
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2414 :

حەمەدی
شەررﯾف پورمح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813100
نﯚ
سينگان ،شنﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=182
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2415 :

شەرﯾف سەفاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816972
دانيشتووی :قﯚجە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2813
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2416 :

شەرﯾف ش خی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816281
دانيشتووی :بەﯾاندەرە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2019
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2417 :

شەرﯾف عومەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716584
دانيشتووی :سەردەشت
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2403
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2418 :

شەرﯾف غو می
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221217445
دانيشتووی :غالم ئاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3331
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2419 :

شەرﯾف قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816971
دانيشتووی :قسقاپان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2814
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە2420 :

شەرﯾف مازوچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314547
دانيشتووی :سەھﯚ ن
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1635
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2421 :

شەرﯾف مستەفئازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816280
دانيشتووی :سەدبار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2018
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2422 :

شەرﯾف مينەخەﯾات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314548
دانيشتووی :سەرچنار
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1636
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2423 :

ەلمی
شەررﯾف مەعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917359
ھەنگ
شتووی :ئەوﯾھ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3241
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2424 :

ود
شەررﯾف مەولو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40508022318086
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە2425 :

خانی
شەررﯾف کاکەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417878
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ه
دانيشتووی :ببەرەوەر ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3782
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2426 :

دی
ی ئەحمەد
فيع حاجی
شەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413018
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
سا ی شەھييدبوون : 1361
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=90
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2427 :

فيع حيساامی
شەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217113
شتووی :زامنئاوا
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2986
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2428 :

ر
فيق زاھير
شەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5090948355
57573
شەھيد
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە2429 :

فيق شواننی
شەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813319
شتراک
شتووی :ھەش
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=395
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2430 :

مسو
شەم

ۆستەمی
رۆ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917361
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ھووﯾە
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1382 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3243
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2431 :

مسو
شەم

وزەفەری
مو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117781
بە ناوی "خەرراجيان"
چيای شاھﯚﯾە ە
ی
ئاواﯾيەکی بناری
ی
شەمک خەرااجيانی( خە کی
(ش
 1958دا
ﯾەک ک لە رۆژەککانی سا ی 8
ی روانسەرە .ناوبراو لە ک
سەر بە شاری
ەو د يەش س
ئە
سەرکەوتنی شﯚڕشی گەالنی
ی
سەرەتای
ی
ە خەراجيان للە داﯾب بووە  .شەمسو لە
لە
ئيران لە ھ زی "ب ستوون"
ن
مﯚکراتی کوردستانی
ی حيزبی دﯾم
ئ ران و بوو بە پ شمەرگەی
شان ج گری ففەرماندە
سەرپەل و پاش
بﯚﯾە زوو بوو بە س
ەو ئازاﯾيەتی دا ب و نە ببوو .ھەر ە
ئە
ک.
لک
نەخﯚشی و
ی
چارەسەرﯾی
ی
سا ی 1984ی زاﯾينی لە الﯾەن ھ زی ب ستوونەوە ببﯚ
س
ەڕانەودا
مﯚکرات ،لە گە
رگەی حيزبی دﯾم
ی
ی نيزامی ن رردرا بﯚ ف
ھەميش بﯚ دﯾﯾتنی دەورەﯾی
ھ
شووداندا بوو.
سەقز کات ک لە حا ی پش
جی ئەول لە سەرشيوی س
ە ئاواﯾی حاج
لە
دۆڵ" کەوتنە بەر
دل( و "ھەم د
ئەول" )حاجی عبد
"
حاجی
ئااواﯾيەکەنای ""کاومەلە"" ،ح
تووند و تيژ لە ن ووان
د
ی ئيسالمی ئ ران و شەڕ کی زۆر
ھ رشی ھ زەەکانی کﯚماری
شەڕەکە
دا رووی دا .ش
ﯾمﯚکرات و ھ زەکانی ئيراند
ی حيزبی دﯾم
پ شمەرگەکانی
بە ﯾەک ک
سو چاوی ە
ستی پ کرد .کات ک شەمس
 1984.0دەس
ی رۆژی 05.30
سەرلەبەﯾانی
س
گيراودا
کی لە گەچگ
دەکەوێ کە بە قاچ ک
ێ
خﯚی
ی ھ زەکەی خ
ە پ شمەرگە برﯾندارەکانی
لە
ساوە ،ئيتر وﯾﯾژدانی
القەکەی لە ئئاوەکەدا خووس
ککەوتووەتە ن و ئاوی چﯚمەککە و گەچی ال
ست دوو ھاوڕ ی
 ،ھەر بﯚﯾە دەھ ن و ددەﯾدا بە دەس
ە بەج ی ب
قەبووڵ ناکا کە
قە
بە خﯚﯾەوە
تەقە کردن ھ زەککانی ئيران ە
ە
ميش بە
ە قوونەشەڕ بيبنەن و ئەم
دەﯾکەوە کە بە
دوای ماوەﯾەک ددەکەوت تە بەر گوللەی ئەووانە و
خەرﯾک دەکا تتاکوو ئەوان دەرباز بن .ی
خ
شەمسو گييانی
گگەلەﯾەن لە ن وچاوانی دەددا و گيانی ل دەست ن  .بەم جﯚرە ش
پ شکەش بە خاکی و تەککەی کرد.
ئەول ھ ندە
ل
ئاواﯾی حاجی
ی
ەگەڵ
من ئەو کاتە لە نەخﯚشخاننەی ھەرم دۆۆڵ بووم کە لە
م
ببينين و لە
ن
ەکتری
ماندەتوانی ﯾە
نيە ،لە الی ئييمەش شەڕ بوو ،بﯚﯾە نەم
ن وانيان دوور ني
مان بينيەوە و ھاوڕ کانم بﯚﯚﯾان باس کرددم کە
سەنگەردا بوووﯾن .رۆژی دو اتر کە ﯾەکترم
س
حاجی ئەول الشەی
ی
خە کی
ھاتووە .رۆژ ک دواترﯾش ە
شەمسو ھ
چی بەسەر ش
چ
ن و لە گﯚڕستتانی ئاواﯾيدا دەﯾن ژن.
شەھيد شەممسو دەبەن
ش
شەمسو ب جگە لەوەی کە زۆر ئازا و جەسوور بووو ،ھ ز کی س
ش
سروشتی زۆرﯾﯾشی
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ھەبوو ،خە کی وەک پا ەوان سەﯾرﯾان دەکرد .ئەو بە ھ زی پەنجەکانی دەﯾتوانی
قەرەپووڵ واتە  1تمەنی ئ رانی لوول بکا .ﯾەکجار نەترس و ئازا و ب باک لە ھەموو
شت ک بوو.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
)شەمسو موزەفەری( لە23:06:19 2011-12-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2432 :

شەمسی فاتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517905
دانيشتووی :کەرەچﯚ ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3786
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2433 :

شەمسەدﯾن راوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113575
دانيشتووی :ب راسب ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=545
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
شارەکان:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
ورم
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2434 :

شەمسەدﯾن رەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018094
دانيشتووی :ميرا سب ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ج گری دەستە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3979
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سە ماس
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2435 :

شەمسەدﯾن زەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417881
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3785
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2436 :
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شەھاب ئەردە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214889
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1944
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2437 :

شەھاب چراغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218186
دانيشتووی :بەند ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4085
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2438 :

شەھاب سازواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314549
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دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە ،ﯾەکيەتی الوان
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1637
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :چاالکی الوان
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ژمارە2439 :

شەھاب سەميمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816970
دانيشتووی :چﯚپ ی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2815
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2440 :

شەھاب سەﯾادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013268
دانيشتووی :شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :ج گری لک
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=246
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2441 :

ەق
ھاب موت ە
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221717650
دانيشتووی :ننﯚدشە ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3522
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2442 :

حمودی
ھاب مەحم
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917360
ن
ھوﯾە ،مەرﯾوان
شتووی :سەرھ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3242
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2443 :

ھاب
خا ە شيھ
ی سا ح  -خ
ھاب نوری
شەھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121022550
02605
مانی
سا ح-ە ،سا ی  1932لە شاری سل م
ب کوڕی ش خ نوری ش خ س
خا ە شەھاب
خ
دول
کی گەورەی کوردستانە و لەگەڵ عەبد
ەداﯾکبووە ،ش خ نوری باوککی شاعير ک
لە
ەری
ستەکانی سەدەی رابردووددا سەرنووسە
گگﯚران-دا شيععرری نو يان دا ھ نا ،لە بيس
بوو.
مييەکەی حکوومەتی ش خ مەحمود و
رۆۆژنامە رەسم
شيھاب ش خ نوری سا ی  1939چﯚتە قوتابخانەی ))فەﯾسە ی(ﯾﯾە لە سل ماننی و
ش
ەﯾسە ييە لەبەغدا وەرگيرراوە.
سا ی  1946لە کﯚليژی فە
س
دارﯾکردووە و برﯾندار بووە ،بەھﯚی
لە بەغدا بەشد
ە خﯚپيشانداننەکەی سا ی 1950دا ە
لە
ناوە.
خو ندن ھ ە
ەوە وازی لەخ
ەم برﯾندارﯾيە
ئە
رﯾزەکانی پارتی دﯾم
ی
خا ە شيھاب ھەر لەتەمەننی الوﯾيەوە پپەﯾوەندﯾکردوووە بە
خ
موکراتی
خﯚی چەندﯾن جاار زﯾندانی کرراوە و
سياسی ی
ھە و ستی س
ککوردستان-ەوەە و لەسەر ھ
توووشی ئازاروو دوورخستنە وە بووە.
ستی
بيروڕای سﯚسياليس
ی
ب لەناو رﯾزەکاننی پارتی-دا ھەو يداوە بررە و بە
خا ە شەھاب
خ
وکردنەوەی
ی
ەکی دانا بﯚ ب
دا کت بخانەﯾە
دات و لەم پ نناوەشدا ماوەەﯾەک لە بەغد
بد
حەفتاکانی سەدەی ررابردوودا
ی
ت ،لە سەرەتاای
سﯚسياليست
ستييەکانی س
سەرچاوە زانس
س
رۆۆ کی گەورەەی بينی لەدامەزراندنی ))کﯚمە ەی رەنجدەرانی کووردستان(دا.
بﯚ
شەری تردا ﯚ
مارەﯾەک ت کﯚش
ی ئەﯾلول ھاوڕڕێ لەگەڵ ژم
سی شﯚڕشی
دوای ھەرەسی
وﯾستيان
ن
نيشتمانيی کوردستان-ەوە،
ی
تيی
ەتی ﯾەک ی
ەﯾوەندﯾکردن بەسەرکرداﯾە
پە
نە دەرەوەی ع راق تا سەببارەت بەباروددۆخی تازەی
خﯚﯾان بگەﯾەننە
ەئ ران-ەوە خ
لە
بە م
سيەکان بيرورراﯾان لەگە دا بگﯚڕنەوە ،ە
ئەرکە ر کخراووەﯾی و سياس
ککوردستان و ئە
ەرەﯾان دەستتگيرکرد و رادەەستی
ئەم پﯚلە ت کﯚشە
ی رژ می شاای ئ ران م
دەسە تدارانی
ی ع راق.
ککاربەدەستانی
شەھيدان جەعفەر
ن
ەل
 1976و لەگە
ەم سەرکردەە گەورەﯾە رۆژژی 6 /11 /21
ئە
عەبدولواحيد و ئەنوەر زۆراببدا لەس دارەددران.
ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەەدراو
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە2444 :

ماعيلی
ھباز ئيسم
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214316461
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دانيشتووی :ققازان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2241
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2445 :

مەدی
ھرام ئەحم
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013258
دانيشتووی :ببا نيش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=257
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2446 :

ی
ھرام باقری
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816969
شتووی :شاھييند ژ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2816
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2447 :

شەھرام زەندکەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417883
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3788
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2448 :

شەھرام منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417882
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک.ش
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3787
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2449 :

شەھرﯾار ئەسعەدی موقەدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517904
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1369 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3790
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2450 :

ھرﯾار حەﯾﯾدەری
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55587
بەدﯾل گيرا و
ل
 1988 ،13لەککاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە
سنە  -سا ی 366
ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە :کورد
رۆژھە تی کوردستاان
و ت:
شارەەکان :سنە
پارت:
کﯚمە ەی ز.
ژمارە2451 :

ی
ھرﯾار سا ح موفتی
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091001505
57574
شەھيد
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە2452 :

ەرﯾعەتی
ھرﯾار شە
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417884
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3789
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2453 :

ەد سابير
ھال ئەحمە
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260940166
62578
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2454 :

وچی
ھال ک وقو
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55577
ەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و پاشان
الﯾەن حکوومە
ھە ەبجە لەال
 19لەکاتی گررتنی شاری ھ
سا ی 988 ،1366
ھيدکرا.
شەھي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ککﯚمە ەی ز.
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ژمارە2455 :

ی
ھال کەعبی
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617113704
44418
ە گوللەباران ککرا.
 135لە سنە
لە 58 /6/5
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
ستان
و ت:
ە تی کوردس
رۆژھە
جﯚری کەس :گوللە بارانکراو
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .با شوور
ژمارە2456 :

النی پوور
ھين مەوال
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71826
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2457 :

می واحد
ھين کەرﯾم
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71793
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2458 :
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ی فەق
ونم حاجی
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0261006336
62597
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2459 :

وکەت فەﯾﯾزە
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71775
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2460 :

م
شەڕڕﭬان سا ح موسليم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0112135558
88347
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياووان
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
رۆژئئاوای کوردس
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
ژمارە2461 :

ڵ
شە قادر ﯾﯾونس  -ئاﯾشە گوڵ
عائيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8152139556
65989
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داﯾک بووە.
 19لە شاری کﯚﯾە لە ک
ە سا ی 934
لە
خاوەنی  6کوڕڕ و  4کچە .دووو لە کوڕەکاننی شەھيد ککراون.
خ
مە لە
سەدەی ب خم
الق لە دەروازەەی کﯚﯾە لە  1995/11/2و بەشدار لە س
محەمەد حەال
م
ن.
سا ی  1986شەھيدکراون
س
ەنتانەی دەزگاای
رەی ئەو دﯾکومە
 1شەھيد کراوە بە گو ی
ە 1988/8/16
ئااﯾشە گوڵ لە
ئييستخباراتی ھەول ر.
سەرچاوە :فەھد گردەوانی
س
ی  -ما پەڕی ھاوپشتی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
جﯚری کەس :گوللەباراننکراو
ج
شارەکان:
ش
کﯚﯾە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
اق
شيوعی ع ق
حزبی ش
پپارت:
ژمارە2462 :

ور
عابدﯾن بلەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113598
شتووی :قوتور
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=518
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2463 :

د خاليد
عابيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1191332416
69143
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 19لەشاری
ەسا ی 973
جومەنی گەللی رۆژئاوای کوردستان ،لە
سەرۆکی ئەنج
س
لەزانکﯚی دﯾمەشق تتەواو کردوەو
ی
دنی
ەداﯾکبووەو کﯚ ل ژی راگەﯾاند
سەر کانی لە
س
سوپای
کانی لەالﯾەن س
دا ە .رۆژی  ٢٠١٢-١١-١٩لە سەر ی
خ زاندارەو خاووەنی دوو مند
ھيدکرا.
ئاازادەوە شەھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
و ت:
رۆژئاوای کوردستان
سياسی
جﯚری کەس :چاالکی س
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
ژمارە2464 :

ل داﯾان  -ئئەنوەر
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92295
کبووی  1972س رت ــ دھ  ،بەشدارﯾککردن  1992س رت ــ دھ  ،شو ن و ببەرواری
لەداﯾک
 199بﯚتان
ەدەستدان؛94
گيانلە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە2465 :

ل سەليم
عادل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927100443
39693
ی شيوعی ئ اق
ی با ی حيزبی
ئەندامی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
و ت:
باشوووری کوردستتان

ژمارە2466 :

ل شوانی
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813341
شتراک
شتووی :ھەش
دانيش

ﻻﭘەڕە
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=378
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2467 :

ل عەبدو
عادل

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417535
دانيشتووی :ببانينار
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3408
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2468 :

ل عەلی ززادە
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813343
سی ،ورم
شتووی :ئەورس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=376
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2469 :

عارف ئيبراھيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816966
دانيشتووی :خەزاﯾيخواروو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2828
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2470 :

عارف ئيسماعيلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816967
دانيشتووی :حەسەن لﯚالن
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2829
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2471 :

عارف ئيمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215916983

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ئئەحمەدئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2831
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2472 :

دی
ف ئەحمەد
عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117772
شتووی :جوانرۆ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3667
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
پارت:
ژمارە2473 :

ی
ف بەھرامی
عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916982
شار
خچی ،ھەوش
شتووی :پيچاخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2832
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2474 :

عارف خوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517229
دانيشتووی :حاجی مەمەدان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3074
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2475 :

عارف رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917367
دانيشتووی :بﯚرﯾەر ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3249
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2476 :

عارف شەرﯾعەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222417892
دانيشتووی :گەزگەزارە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :

ﻻﭘەڕە
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3813
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2477 :

ی
ف عەباسی
عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113547
نﯚ
خا تاوێ ،شنﯚ
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=575
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2478 :

دە
ف عەليزاد
عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118154
خورە ،ورم
شتووی :خورخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4044
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد

ﻻﭘەڕە
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و ت:
شارەکان:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
ورم
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2479 :

عارف ميرزاپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220517228
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3073
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2480 :

عارف مەجيدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118445
دانيشتووی :راوﯾان ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4043
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2481 :

عارف کاکەخانی

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518266
دانيشتووی :ززەکيئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4186
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2482 :

ف کەسراﯾﯾی
عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117421
دانيشتووی :ن  ،مەرﯾوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3301
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2483 :

دەم
شە سا ح زادە ئەقد
عاﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71753
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2484 :

ی
شە قادری
عاﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71755
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2485 :

دە
عرفاان ميرۆزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113487
دانيشتووی :نناوچەی ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=434
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2486 :

ھيمی
ستاد ئيبراھ
سمان ئوس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414931

ﻻﭘەڕە
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خە يفان
دانيشتووی :خ
ک.ش.مەھاباد
د
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1678
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2487 :

سمان ئيبرااھيم زادە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416485
دانيشتووی :ببەردەسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2272
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2488 :

سمان ئيبرااھيمی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617243
شتووی :سەقزز
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3089
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2489 :

حمەد پوور
سمان ئەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74170
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2490 :

حمەدزادە
سمان ئەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714009
دانيشتووی :ب کﯚس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1005
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2491 :

حمەدی
سمان ئەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416483
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دانيشتووی :ززەوا ن
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2270
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2492 :

حمەدی 2
سمان ئەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617246
شتووی :م رەددێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3092
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2493 :

حمەدی 3
سمان ئەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017380
ە ،مەرﯾوان
شتووی :ھووﯾە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3254
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
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1206

http://www.kurdipedia.org

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2494 :

سمان ئەماانی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213624
ەدە
دانيشتووی :ققە تان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=699
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2495 :

جەدی
سمان ئەمج
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414588
دانيشتووی :ققەرەگﯚل
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1677
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2496 :

ەسنەزانی
ی
وسمان کە
سمان ئەميينيان  -عو
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617249
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دانيشتووی :ککەسنەزان
سەقز
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.س
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3086
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2497 :

ە
ۆتی ،مامە
سمان پيرۆ
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622563012925
دانيشتووی :ککﯚنەقە ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=40
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2498 :

داﯾکبووی  1973س رت ــ دھ ،
س ن( ،لەد
گوڵ ناسرااو بە )ئاس
سمان تورگ
عوس
قەندﯾل
ن؛  1997ق
ەدەستدان
ن  1992گاررسا ،شو ن و بەرواری گيانلە
شدارﯾکردن
بەش
ەران
ــ حاجی ئﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92297
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
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ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
پارت:
ژمارە2499 :

 1998 / 1زﯾندانی مە تيە
ت 11 / 18
سمان تينيت
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307089
92957
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2500 :

خﯚری
سمان جﯚخ
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313768
ەدە
دانيشتووی :ئئا ياوێ ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=773
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2501 :

سمان جەننگی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413046
شنﯚ
سەردەرێ ،ش
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=60
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2502 :

سمان جە دﯾانی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714006
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1003
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2503 :

سمان چياننە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413041
دانيشتووی :پپوشاوێ ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=65
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2504 :

حوس نی
س
سمان
سەﯾد عوس
س نی  -س
سمان حوس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517572
ھەرم لە
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3085
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2505 :

سامی
سمان حيس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714010
دانيشتووی :گگردکسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1007
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2506 :

سەنزادە
سمان حەس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714008
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جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1006
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2507 :

کيمی
سمان حەک
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714007
شتووی :ئ مناووا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1004
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2508 :

ی
سمان خاکی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617244
سەن ساالران
شتووی :عەس
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3090
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2509 :

سمان خوررشيدی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816295
ەی بانە
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2052
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2510 :

خواە
سمان دادخ
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116731
دانيشتووی :ببﯚکان
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2532
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2511 :

و شی
سمان دەرو
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116727
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شتووی :کانی قە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2528
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2512 :

ن
سمان روﯾان
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013301
دانيشتووی :ننە يوان ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادری نيزاممی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=213
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2513 :

سمان ر واسی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013279
شتووی :گوندەەو ە ،شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=235
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2514 :

ەناوەندی
وسمان پە
حمانی  -عو
سمان رەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813105
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=176
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2515 :

حمانی 2
سمان رەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814979
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1681
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2516 :

حيمی
سمان رەح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113560
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=562
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2517 :

سو پور
سمان رەس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714005
سﯚفيان ،پيراننشار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1002
2
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2518 :

سو ی
سمان رەس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113708
ەدە
شتووی :داش دوڕگە ،نەغە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=703
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2519 :

سمان سو تانپور
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416802
شتووی :سەربباخچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2626
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2520 :

سمان سەعيد والی بەگ
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192040463
32839
سک
شەھيد  -حس
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
حسک
ک
ستان -
حزبی سﯚﯚسيال دﯾموککراتی کوردس
پپارت:
ژمارە2521 :

سمان سەمەدی
عوس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213734
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=702
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2522 :

داب
سمان شاد
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013304
دانيشتووی :بباب خا وێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=208
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2523 :

سمان شاررع
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617248
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3087
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2524 :

ھيم زادە
سمان شوانە ئيبراھ
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414590
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1683
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2525 :

ە
کرو ئازادە
سمان شوک
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116726
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2531
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2526 :

عوسمان شەرﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215116725
دانيشتووی :جامەرد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2530
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2527 :

عوسمان شەرﯾفی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214016346
دانيشتووی :گﯚماو
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2053
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2528 :

عوسمان شەرﯾفی ئازەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774153
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2529 :

سمان شەفيعی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317475
ە ،کامياران
شتووی :کاوانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3346
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2530 :

سمان عوز ری
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6052140266
65054
ھەﯾە کە
ری دوو م ژوو ھ
سمان عوز ی
م چەرمەگا ناسراو بە عوس
حمەد رۆستەم
عوسمان ئەح
ع
سا ی
بە گەنامەدا،س
لە ھەند ک ە
ئااماژەی پ دەددر ت کە ئەو للەوسا ە لە دداﯾک بووە ،ە
چی لە ناسنامەی سەندﯾﯾکای
کبوونی و کەچ
سا ی لە داﯾک
 1936ﯾان تﯚماار کردوە بﯚ س
6
لە
ساڵ سا ی ە
19ناونووس کرراوە ،کامە س
رۆۆژنامەنووساننی عيراقی ببەسا ی 939
راپەڕی کوڕی
ی
بەگو رەی
و
...1939؟
دە...؟ سا ی  1936ﯾان 9
داﯾکبوونی عوزز ری شەھيد
اونەتەوە :باوکتان
:
گواﯾە داﯾکی بﯚی گ
ە
جارێ دەگ تتەوە:کە
عوسمان عوز ری ھەموو ج
ع
دﯾان کرد...؟!!
ش  29ساڵ بووو کە شەھيد
ﯾاان  28ﯾانيش
مانی ھاتب تە دوونياوە ولە
ەری سل ی
 19دا ،لە دەﭬە
ە سا ی 939
ھەر دەب لە
ەو حا ەتەدا ھ
لە
دەرکردوە.
ە
ھﯚزەکەی خﯚی ناوباننگی
ی
يە و ھەر بەنا وی
ھﯚزی عوز رﯾيە
ھ
خو ندوﯾەتی و لەبەر
خانەی ئەﯾوبيييە لەشاری سل مانی و
ەسا ی  1944دا لە قوتابخ
لە
گەی باوەڕی
لە رۆژنامەی )ژژﯾن( و ج ی
 17سا يدا بﯚتتە پەﯾامن ر ە
زﯾﯾرەکی ھەر للە تەمەنی 7
شاعيری گەوررەی کورد ماممﯚستا گﯚران بووە.
ش
خو ندن داوە.
شاری بەغدا در ژەی بە خ
ەسا ی 1957بﯚ در ژەدان بەخو ند لەش
لە
دکارانی کوردد،
کﯚمە ک لە خو ند
ە
ەو ماوەﯾەی ککە لە شاری بەغدا بووە ،لەگەڵ
ئە
ﯾان وەک ناوەنند کی رۆسنببيری و ھونەری بە پشتيووانی
)کﯚمـە ی ئاواازی کوردی(ﯾا
کەوتنی کوردا ن( دروست ککردوە.
)ﯾانەی سەرکە
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ھەر بە ھﯚی)کﯚمە ی ئاوازی کوردی(ﯾەوە چەندان ئاھەنگ و نماﯾشی شانﯚﯾيان بە
کوردی سازداوە و و توانا و ل ھاتووی خﯚی لە ن وھاوڕ يەکانی ج گەی سەرنج بووە.
سەرباری ئەمەش عوز ری شاعير و رۆژنامەنووس لە چەندان شانﯚگەرﯾی وەک
ئەکتەر بەشداری کردوە.
ھەر لەو سا ەدا بەزﯾرەکی خﯚی لە ئ زگەی کوردی لە شاری بەغدا مﯚ ەتی بﯚ
بەرنامەی )خەباتی کوردستان( وەرگرتوە و وەک ئامادەکار و پ شکەشکاری بەرنامەکە
و ناوەرۆکی بەرنامەکەشی برﯾتی بووە لە م ژووی ت کﯚشانی کورد و لە ھەموو
بەشەکانی کوردستانی مەزندا.
عوز ری شاعير و رۆژنامەنووس لە رۆژی  19ی حوزﯾرانی سا ی
1960دا ،بﯚ ﯾادی چوار ئەفسەرە شەھيدەکەی کﯚماری دﯾموکراتی کوردستان لە
مەھاباد لە ژمارەی )(246ی رۆژنامەی )خەبات(ی ئﯚرگانی پارتی دﯾموکراتی
کوردستاندا وتار کی ب وکردۆتەوە و ئەو نووسينە ودەﯾان بابەتی دﯾکەی ب وکراوەی
ھەﯾە ،بە م ھەتا ئ ستاکە کﯚنەکراونەتەوە.
لە بەرھەمە دﯾارەکانی عوسمان عوز ری ئەمانەن:
گو زاری کوردستان ،کﯚمە ە شيعر ،شاعير و ھونەرمەندی ناوداری کورد مامﯚستا
محەمەد سا ح دﯾالن پ شەکی بﯚ نووسيوە و لە سا ی  1958دا ،چاپکراوە.
لە پ ناوی دادپەروەرﯾدا ،دوو چيرۆکە ﯾەک کيان وەرﯾگ راوە و لەسا ی  1960لەچاپخانەی
ژﯾن چاپکراوە.
ک پەی دەروون ،کﯚمە ە شيعر لە سا ی  1960چاپکراوە.
ناميلکەی )شﯚرشی دﯾاربکر( کە کورتە کﯚ ينەوەﯾەکی م ژووﯾی ئەو شﯚرشەﯾە و
مامﯚستا محرم محەمەد ئەمين پ شەکی لە رۆژی  1961 / 3 / 4لە سل مانی بﯚ
نووسيوە و )دکتﯚر کەمال مەزھەر(ﯾش بەباﯾەخەوە لە کت بی بەسەرناوی )م ژوو(
لەنووسينی خﯚی ئاماژە بە ناميلکەکەی عوسمان عوز ری داوە.
لەچاپی تازەکەی ھەمان ناميلکەدا کە لەالﯾەن نووسەر بەرزان حاجی ئيبراھيم
چەرمەگا دوبارە ئامادەﯾی کردۆتەوە و ئەمجارەﯾان ھەند ک لە نووسەرانی دﯾکەش
پ شەکی دﯾکەﯾان بﯚ ناميلکەی )شﯚرشی دﯾاربکر( نووسيوەتەوە و لەمانە  :بەرزان
حاجی ئيبراھيم چەرمەگا،کامەران محەمەد ،ئەحمەد حوس ن ئەحمەد ،عومەر
مەعروف بەرزنجی و ھەروەھا دوبارە پ شەکييەکەی مامﯚستا محرم محەمەد ئەمين
چاپی سا ی  1961و نووسين کی خودی نووسەری ناميلکەکە عوسمان عوز رﯾش
بەسەرناوی )وتەﯾەک( دوبارە چاپکراوەتەوە.
عوز ری بەش ک لە نووسينەکانی خﯚی لە شيعر و وتار و چيرۆک و وەرگ رانەکانی
رووناکی چاپيان نەبينيوە و ھەند کيشيان دﯾار نەماون ،لەمانە:
ئەشکەنجەی خﯚشەوﯾستی و ﯾاسای قازﯾيەتی و کە ھەردووکيان چيرۆکن و
چاپنەکراون.
عوسمان عوز ری لەبواری دەقی شانﯚﯾش خﯚی تاقی کردۆتەوە و لەوبارەوە عومەر
مەعروف بەرزنجی بەسەرھاتی نووسين و ون بوونی شانﯚنامەی بەسەرناوی
)عيسمەت کچی قازی محەمەد( بەم ش وەﯾە نووسيوەتەوە:
ناوەڕاستی سا ی  1959بوو کە عوسمان مسﯚدەی شانﯚنامەﯾەکی لە کت بخانەی
)خەبات(ی سل مانی نيشاندام وتی :ماوەﯾەکە الی رەقابەﯾە و بە م بەب
رەزامەندی بﯚﯾان ناردومەوە و ئەمجارەش سەر لە نوێ دەﯾنوسمەوە و ھەندێ
دەستکاری دەکەم و دەﯾدەمەوە بەرەقابە ،بە م جاری دووەميش ماوەی چاپکردنيان
نەداو لەسەرﯾان نوسيبوو :کە بابەت کی سياسييە و ب وکردنەوەی قەدەغەﯾە.
مامﯚستا بەرزنجی لە کﯚتاﯾی دا دەنووس ت  :ئەم مسﯚدەﯾە تا رۆژی شەشی
ئەﯾلولی سا ی  1961الی من ماﯾەوە ،بە م لە ئ وارەی ئەو رۆژەدا داوای مسﯚدەکەی
کردەوە و وتی :لەوەناچ کە بتوانين دانيشين ئيتر نازانم ئەو دەستنوسە کەوتە
کو وە ئەوەی پ وﯾستە ل رەدا بوترێ کە ئەو رۆژە مانگرتن کی سەرتاپاگيری ھەموو
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کوردستانی گرتەوە و دوای پ نج رۆژ ﯾەکەم گوللەی شﯚڕشی ئەﯾلول بەرووی
حکومەتی ئەو سەردەمەدا تەقيوە و شﯚڕشی رزگارﯾخوازی کورد دەستی پ کردو کاکە
)عوسمان(ﯾش بەشدار ت دا کرد و برﯾندارﯾش کرا.
بەگو رەی نووسينەکەی مامﯚستا عومەر مەعروف بەرزنجی ئەو شانﯚنامەﯾەش
روناکی چاپی نەبينيوە و ھەتا ئ ستاکەش چارەنووسی دﯾار نييە.
لەبواری وەرگ رانيش ھەو ی دﯾاری ھەبووە و بە م ئەمانيشی وەک زۆر بەرھەمی
دﯾکەی رووناکی چاپيان نەبينوە و لەمانەش:
(مير( نووسينی ماکياﭬيللی و )ماجدۆلين( کە نووسەری ميسری مستەفا لوتفی
مەنفەلوتی کردۆﯾەتييە عەرەبی و)عوسمان عوز ری(ﯾش لە زمانی عەرەبييەوە
وەرگ اوە بﯚ کوردی.
دﯾوانی شيعری شەھيد عوسمان عوز ری ،کﯚکردنەوە و ر کخستنی بەرزان حاجی
ئيبراھيم چەرمەگا لەسەر ئەرکی خﯚی لە سا ی  2009لە شاری سل مانی دووجار
چاپکراوەتەوە.
شاعير و رۆژنامەنووس عوسمان عوز ری لەگەڵ ھە گيرسانی شﯚرشی ئەﯾلول لە
11ی ئەﯾلولی سا ی  1961بﯚتە پ شمەرگە و لەشەڕی دەربەندی بازﯾان بە برﯾنداری
کەوتﯚتە دەست دوژمن و زﯾندانی کراوە و دوای ئازاد بوونی لە زﯾندان ،جار کی دﯾکە
بﯚتەوە پ شمەرگە و لە ئ زگەی دەنگی کوردستانی عيراقيش ماوەﯾەک وەک نووسەر
و رۆژنامەنووس کاری کردوە.
ئەوی شاﯾەنی باسە عوسمان عوز ری براﯾەکی بەناوی )عەبدو ئەحمەد
رۆستەم(ﯾش لە سا ی  1963دا ،لەناو شﯚرشی ئەﯾلول لەشەڕ کی نەبەردﯾدا دژی
رژ می ئەوسای عيراقی شەھيد دەب ت.
لە رۆژی 10ی مانگی شوباتی سا ی  1960بﯚتە ئەندامی سەندﯾکای
رۆژنامەنووسانی عيراقی.
رۆژی  16ی مانگی شەشی سا ی  1966بەب ﯾاری سەرکرداﯾەتی شﯚڕشی ئەﯾلول
دەکوژرێ ،لە کات کدا ئەو بە د سﯚزﯾيەوە ئەندامی پارتی دﯾموکراتی کوردستان و
پ شــمەرگەی شﯚڕشی ئەﯾلول بووە.
سەرباری ئەمەش دوای کوشتنەکەی ھەتا ئ ستاکە کەسوکاری نازانن گﯚڕەکەی
لەکو يە...؟!!
سەرچاوە ::::نامەﯾەکی بەڕ ز )فەخرەدﯾن تاھير( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی
عوسمان عوز ری( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2012-07-03
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :نووسەر
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان
جﯚری کەس :ب سەروشو ن
جﯚری کەس :پ شمەرگەی د رﯾن
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارتی دﯾموکراتی کوردستان
پارت:
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ژمارە2531 :

ەتی
سمان عيفە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113707
ەفا
چەقەڵ مستە
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=701
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2532 :

سمان عەبااسی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116728
دانيشتووی :ققەرەلی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2527
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2533 :

دو
سمان عەبد
عوس

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116724
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ساروقاميش
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2529
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2534 :

سمان عەززﯾزی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414595
شتووی :وسوککەند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1679
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2535 :

سمان عەززﯾزی 2
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118421
شتووی :تەپەررەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3412
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2536 :

عوسمان عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860352
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2537 :

عوسمان عەلی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325214189
دانيشتووی :ھەمران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1237
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2538 :

عوسمان عەلی پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871738
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2539 :

عوسمان عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330414589
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1682
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2540 :

عوسمان عەلی کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860356
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2541 :

عوسمان غەفاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214416482
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دانيشتووی :ممارەغان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2269
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2542 :

سمان فەتااحی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816294
ن
شتووی :بﯚﯾەن
دانيش
شاوری ک.ناووەندی
ساﯾەتی :موش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2051
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2543 :

حو پور
سمان فەتح
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213749
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=754
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2544 :

خچی
سمان قﯚرخ
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813104
شنﯚ
دانيشتووی :تتاچيناوێ ،شن
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=178
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2545 :

سمان گو بباخی ،گو شەن
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617247
سەقز
دانيشتووی :س
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3091
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2546 :

ەمەدزادە
سمان محە
عوس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218181
دانيشتووی:
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4076
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2547 :

عوسمان محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122020385013280
دانيشتووی :کانی سپی دەشتەب
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=234
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2548 :

عوسمان محەمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814981
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1680
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2549 :

عوسمان محەمەدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118305
دانيشتووی :ھەوارخﯚڵ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2054
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2550 :

عوسمان مسافری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215917009
دانيشتووی :قسقاپان بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1363 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2851
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2551 :

عوسمان مستەفاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214416486
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دانيشتووی :ننارست
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2273
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2552 :

ستەفاﯾی 2
سمان مست
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617242
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3088
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2553 :

س ەحەت
سمان مەس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416490
دانيشتووی :ددۆ ەگەرم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە ،،برﯾن پ چ
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2274
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2554 :

عروفی
سمان مەع
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116722
بەند
شتووی :داشبە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2526
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2555 :

ولودی
سمان مەو
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413049
دانيشتووی :مميراباد ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=57
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2556 :

ولودی 2
سمان مەو
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111304514002
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دانيشتووی :ز وە ،پيرانشارر
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1000
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2557 :

جاری
سمان نەج
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213623
شتووی :مەم نند ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=700
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2558 :

سمان ھﯚررموزی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213618
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دانيشتووی :ئئاڕن  ،نەغەددە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=698
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2559 :

ەنخواە
سمان وەتە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816293
شتووی :ھەورازە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2050
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2560 :

ھابی
سمان وەھ
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714016
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1001
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2561 :

عوسمان وەﯾسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324714011
دانيشتووی :پەسوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1008
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2562 :

عوسمان کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816292
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2049
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2563 :

عوسمان کەمالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017379
دانيشتووی :وﯾسەر ،مەرﯾوان
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3255
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2564 :

دانپەنا
سمان ﯾەزد
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416484
دانيشتووی :مميراوێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2271
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2565 :

ەر ئيبراھييمی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514633
ەی مەھاباد
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1731
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2566 :

می
ەر ئيسالم
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717266
سەقز
دانيشتووی :تتاھيربوغە ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3113
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2567 :

ەد دەرو ش
ەر ئەحمە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514627
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1725
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

1238

http://www.kurdipedia.org

ژمارە2568 :

عومەر ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514629
دانيشتووی :گاگەش
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1727
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2569 :

عومەر ئەحمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118348
دانيشتووی :ناوچەی بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2382
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2570 :

عومەر ئەحمەدی سرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113543
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دانيشتووی :ئئاسناوێ ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=579
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2571 :

ەدﯾانزادە
ەر ئەحمە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516510
سە
شتووی :کﯚ ەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2303
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2572 :

ی
ەر ئەمينی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413008
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1385 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=80
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2573 :

عومەر بواسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874172
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2574 :

عومەر پسندری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514631
دانيشتووی :کوليجە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1729
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2575 :

عومەر پيرۆتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813133
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شنﯚ
جاش ران ،شن
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=148
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2576 :

ی2
ەر پيرۆتی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118448
دانيشتووی :ببالووالن ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4053
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2577 :

ش
ەر پەرﯾش
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113722
ەغەدە
دانيشتووی :ممەمەليان ،نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=712
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2578 :

ەدنی
ومەر ئەرە
ەر تاھا عو
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21913371513002
تە مام
خوﯾا سە رەتای ل ئە رەدنا ە
ا
سەر دونياﯾ و خواندنا
ل ساال 1961ز ،ل گوندێ ئە رەەدنا ھاتيە سە
کارێ نە ھينی ددکرﯾە و
ساال 1977ز ،دەەست ب ێ
سەرسنک ب دوماھی ئئيناﯾە و ل سا
کرﯾە و ناﭬنجی ل س
1980ز ،دچيتە
1
گە ،و پال کادر وەردگرﯾت و ل ساال
ل ساال 1979ز ،توررا وان ئاشکرا دبيت و دبيتتە پ شمە رگە
سنورێ
خو ل سەر س
سورﯾ  ،چە ندﯾن جارا دھ تە ککوردستان و ل جارە ک د گەل دوازددە،ھەﭬال ن خ
ھاتنە
غرﯾب( ،ھەر سي زدە ھ
ول زﯾندانا )ابو غ
ی و عيراق ددھينە گرتن و ل روژا  1985/5 /31ز ،ل
سوری
ەلەک شەراددا
کەنج ﭬە و شە ھيد دگە
ە ل بن ئەشک
ت ھەﯾﭭا ماﯾنە
س داررەدان پشتی کو ھە شت
ەلەک ن دی.
ەال شخوی و شکەفت و ئە رەدنا و گە
داری کرﯾە ميننا ،شەرێ کە
بەشد
سەبارەت بە )عومەر تاھا عومەر ئئەرەدنی(
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
22:21:26
6 2010-12-1
لە18 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
باش
و ت:
شووری کورددستان
ەس دارەدراو
ی کەس :لە
جﯚری
ژمارە2579 :

ەنپور
ەر حەسە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416503
شيوەسەڵ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2298
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2580 :

ەوانە
ەر حەوتە
عومە
dipedia.org//?q=201012
22113325114140
http:///www.kurd
دانيشتووی :ک لەسيپان
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1150
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2581 :

ی
ەر حەﯾاکی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516509
شتووی :کانی بی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2302
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2582 :

ەر حەﯾدەری
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616890
چاوە :ما پەڕی
شەھيدبوون 1360 :سەرچ
دەرە بەرپرساﯾەتی :سەرپپەل سا ی ش
شتووی :دﯾواند
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2687
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2583 :

ەر خاليدزادە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514622
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1718
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2584 :

ەر خزری
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013289
دانيشتووی :ددنخە ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=225
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2585 :

ەر خزری پور
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113720
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شتووی :باﯾندەەرێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=714
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2586 :

ەر داودی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413040
دانيشتووی :ئئاسناوێ ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=66
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2587 :

ەر د جوو
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514636
شتووی :قەرەققش ق
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1734
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2588 :

ەر د ھستتانی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614651
دانيشتووی :ققو ەسەن
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1736
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2589 :

ەمی
ەر رۆستە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114132
دانيشتووی :ککﯚنەخان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1140
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2590 :

ەر رﯾحان
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314197
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دانيشتووی :ررەبەت
ەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگرری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1250
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2591 :

ەر رەحماننپور
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816301
ن
شتووی :بﯚﯾەن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2062
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2592 :

ەر رەحماننی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514634
شتووی :کاو ن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1732
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2593 :

ەر رەحماننی 2
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118369
دانيشتووی :ررەحيم خان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2548
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2594 :

ەر رەحيم پور
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814031
دانيشتووی :ککەندەقو ن
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1029
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2595 :

ی
ەر رەحيمی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916335
شتووی :ئارمرددە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2116
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2596 :

عومەر رەحيمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916337
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک.ش.بانە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2118
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2597 :

عومەر رەشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314196
دانيشتووی :کە ەک ئاوێ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1249
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە2598 :

ەر رەمەزاانی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514626
جە
شتووی :کوليج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1724
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2599 :

ی
ەر سامی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213724
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=717
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2600 :

ەر سا ح مەنسور
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2060022222
21453
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سل مانی
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2601 :

ەر سو تاننی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514624
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1720
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2602 :

ی زادە
ەر سﯚفی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016350
ێ
شتووی :ب ژوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2039
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە2603 :

ە
ەر سەبزە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817683
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3560
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2604 :

می
ەر سەليم
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216742
دانيشتووی :ئئﯚﯾنەچی
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2550
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2605 :

می 2
ەر سەليم
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318200
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دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4102
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2606 :

ف پور
ەر شەرﯾف
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516508
دانيشتووی :ققەلەڕەشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2301
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2607 :

فيان
ەر شەرﯾف
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013209
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەللی
ەرپرساﯾەتی :کادری محە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=201
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2608 :

عومەر شەن  1998 / 11 / 15زﯾندانی عومرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313065892934
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە2609 :

عومەر عناﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614653
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1722
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2610 :

عومەر عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614652
دانيشتووی :س وێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1370 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1723
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2611 :

ەر عەبدو
عومە

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814032
دانيشتووی :ققە تەڕەش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1031
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2612 :

ی
ەر عەلی فەرمەحی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218185
شتووی :بەند ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4084
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە2613 :

ەر فارس
عومە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113530
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=593
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2614 :

ک
ەر فيشەک
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514630
شتووی :قو قوو ە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1728
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2615 :

ەﯾی
ەر فەرخە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314217
شتووی :سو رروی
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1296
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2616 :

عومەر فەق

ئيبراھيمی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514632
دانيشتووی :لەج
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1730
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2617 :

عومەر قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314897
دانيشتووی :گەنمان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1248
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2618 :

عومەر قادری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118310
دانيشتووی :کانيگ وژان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2110
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2619 :

ەر قادری 3
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118349
شتووی :ئەسپپووک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2389
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2620 :

ەر قادری 4
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118368
دانيشتووی :ش خلەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2546
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2621 :
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ەر قارەمانی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017017
سەن لﯚالن
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2862
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2622 :

ەر قەمتەری
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514635
ەرێ
شتووی :قەمتە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1733
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2623 :

ەر قەﯾتەرران
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113714
دانيشتووی :گگردەقيت
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=713
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2624 :

ەر قەﯾتەرران 2
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814996
ەھاباد
دانيشتووی :گگردﯾاقوب ،مە
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1937
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2625 :

ەر مامل
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113721
غەدە
دانيشتووی :مماسوێ ،نەغ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=716
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە2626 :

ونباخی
ومەر خاتو
ەدپور  -عو
ەر محەمە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113544
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=578
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2627 :

ەدپور 2
ەر محەمە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814946
شەختان
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1030
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2628 :

ەدزادە
ەر محەمە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514628

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ممەنيچەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1726
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2629 :

ەدی
ەر محەمە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813146
دانيشتووی :ئئاسناوێ ،شننﯚ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=135
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2630 :

ەدی 2
ەر محەمە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111131813804
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=715
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2631 :

عومەر محەمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118338
دانيشتووی :زووران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2299
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2632 :

عومەر محەمەدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814984
دانيشتووی :سونجاخ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1735
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2633 :

عومەر مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717268

ﻻﭘەڕە

1264

http://www.kurdipedia.org

سەقز
دانيشتووی :ققەبەغلوو ،س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3115
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2634 :

دی
ەر موئەﯾد
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717267
دانيشتووی :تتەمﯚغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3114
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2635 :

ەر ميرخزرری
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914391
دانيشتووی :د ی مەال
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1447
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2636 :

عومەر مەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113419
دانيشتووی :مەلونە ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=414
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سە ماس
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2637 :

عومەر مەنگوڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514623
دانيشتووی :قەرەگﯚل
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1719
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2638 :

عومەر مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813150

ﻻﭘەڕە
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شنﯚ
دانيشتووی :د شەمس ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=127
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2639 :

دی 2
ەر مەولود
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118400
دانيشتووی :ککەزنەزان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3111
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2640 :

و ھی
ەر نەسرو
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514625
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1721
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2641 :

عومەر وسوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617260
دانيشتووی :قە جوغە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3110
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2642 :

عومەر کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216743
دانيشتووی :گوﯾکجەلی
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2549
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2643 :

عومەر کﯚ ەسەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214516507
دانيشتووی :کﯚ ەسە

ﻻﭘەڕە
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
w.asp?link=2300
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2644 :

ی
ەر کەرﯾمی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617265
ساحب ،سەققز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3112
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2645 :

الو
ەری حەال
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6212241147
71148
پ.م د رﯾن
پ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س
پپارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە2646 :

ەر
ەری خاوە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3152308196
64410
ق .کيميااوی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
کيمياوی
ی
بانيی
کەس :قوربا
جﯚری کە
ەبجە
ھە ە
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2647 :

ەری قادری
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216744
شتووی :چوارددﯾوار
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2547
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2648 :

فان فەتاح
عيرف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216376
60347
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2649 :

ەدی
ەت ئەحمە
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817669
شتووی :کﯚمەددەرە ،پاوە
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3548
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2650 :

وان
ەت پەﯾرەو
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816297
دانيشتووی :ئئارمردە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2056
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2651 :

ەنپور
ەت حەسە
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817670
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دانيشتووی :ننورێ ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەرستتی ھ ز
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3549
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2652 :

ودزادە
ەت مەحمو
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816296
ھەرزن
شتووی :دۆڵ ھ
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2055
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2653 :

ەمەدی
ەت نورمحە
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813128
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=153
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2654 :

ەدﯾن
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114133
شتووی :خدراووێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1141
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2655 :

مپور
سا ئيبراھيم
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218161
ی
حەسﯚکەندی
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4054
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2656 :

فئازادە
سا مستەف
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113505
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سە ماس
سورماناوا ،س
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=416
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2657 :

سا مەجيد
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9011232357
72785
کبووی 1955
لەداﯾک
ب سەرروشو ن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
سەروشو ن
ی کەس :ب س
جﯚری
ی کەس :قووربانيی شەڕی ناوخﯚ
جﯚری
ژمارە2658 :

 1زﯾندانی ئادﯾەمان
1998 / 11
سمەت ئاکاای 1 / 14
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306589
92932
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2659 :

 1زﯾندانی ﯾﯚزگات
1998 / 10
سمەت ئينانج 0 /22
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306519
92915
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2660 :

فەندی
سمەت ئەف
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71774
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2661 :

عيماادئەدﯾن نااسری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817678
خانەگا ،پاوه
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3559
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2662 :

ھيمی
عەبااس ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220917368
شتووی :ب سارران ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3250
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2663 :

مەدی
عەبااس ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516848
ی ئاوا
شتووی :عەلی
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2677
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2664 :

ە ن
عەبااس ئەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517230
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3076
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2665 :

ەمی
عەبااس ئەکرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916979
دانيشتووی :دداشب غ
ەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2836
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2666 :

ی2
عەبااس بەدری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118398
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3075
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2667 :

عەبااس بەسييرەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916981
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دانيشتووی :ققەرەئﯚمەر
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2835
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2668 :

عەبااس بەھراامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516843
شتووی :قە رﯾﯾانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2679
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2669 :

عەبااس بەھەشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215816977
بەرات
شتووی :داشبە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2833
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2670 :

عەبااس بەھەشتی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817330
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3197
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2671 :

د
عەبااس پاکزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314558
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1646
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2672 :

زی
عەبااس پەروﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217454
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دانيشتووی :ئئەلک ،کامياراان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3340
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
کامياران
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2673 :

ی
عەبااس تمبری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117778
شتووی :جوان ۆ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3671
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2674 :

چی
عەبااس تکمەچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314559
شتووی :مەھاباد
دانيش
م ،ﯾەکيەتی الوان
ساﯾەتی :پ.م
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1647
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
چاالکی الوان
ی کەس :چ
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2675 :

ی
ک شەرﯾفی
عەبااس چرﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314563
دانيشتووی :ققو قو ە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1651
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2676 :

ی پور
عەبااس حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314564
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1652
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2677 :

س نپوور
عەبااس حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32950
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2678 :

سەن زادە
عەبااس حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314208
دانيشتووی :گگﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1277
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2679 :

عەبااس زەرزا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013293
ەڕی
ەرچاوە :ما پە
ی :بەشی دەەرمانی سا ی شەھيدبووون 1369 :سە
شتووی :شنﯚ بەرپرساﯾەتی
دانيش
http://www.
h
خاکەلل وە.khakelewe..net/shehid//show.asp?llink=221
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2680 :

دی
عەبااس ساعد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222417891
سنه
دانيشتووی :گ گ گەورە ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3814
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2681 :

عومرانی
ی
زﯾندانی
ی
19
عەبااس سەرتتکاﯾا 998 / 11 / 14
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306579
92931
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2682 :

ی
عەبااس شنﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314560
شتووی :توت ئئاغاج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1648
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2683 :

ری
عەبااس شوکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516842
شتووی :مەڕەددەڕە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2678
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2684 :

عەبااس شەرﯾﯾعەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517910
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3816
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2685 :

عەبااس شەرﯾﯾفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617950
شتووی :ب سارران ،سنه
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3815
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2686 :

عەباس علمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215816978
دانيشتووی :قﯚجە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2834
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2687 :

عەباس عەدنان فەﯾزو
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155324100495
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2688 :

عەباس عەرەبی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116723
م خان
شتووی :رەحيم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2520
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2689 :

زمرادی
عەبااس عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314562
دانيشتووی :ققومقە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1650
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2690 :

ی زادە
عەبااس عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314561
شتووی :لەج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1649
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2691 :

عەباس ﯾوسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732930
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2692 :

عەبباس جەنگدووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071795
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2693 :

عەبدول سەمەد حە مە مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860373
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2694 :

حی
دول فەتاح
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016349
شتووی :بانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2043
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2695 :

سابير
دولجەبار ئئەحمەد س
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260935376
62575
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2696 :

ی
ەن منبەری
دولحەسە
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617949
شتووی :نييەر
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3817
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2697 :

دولحەميد ميرزاﯾی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118155
شتووی :گ سييان ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4045
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە2698 :

م رەزاﯾی
دولحەکيم
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221617596
دانيشتووی :پپاوە
دی
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3459
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2699 :

ق کيانی
دولخالەق
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117777
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شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3672
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2700 :

ی
ن ئيسالمی
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113415
ەد
شتووی :گونبە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=407
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2701 :

ی
ن باباخانی
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516844
غەﯾبی سور
دانيشتووی :غ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2680
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2702 :

ن حەﯾدەری
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817659
دانيشتووی :ززەردووﯾی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3536
6
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2703 :

ی2
ن خەليلی
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118441
شتووی :کﯚزەررەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3973
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2704 :

ن رەزاﯾی
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917003

ﻻﭘەڕە

1291

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :ققﯚجە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2837
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2705 :

ن قادری
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213752
ەدە
دانيشتووی :ئئا ياوێ ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=755
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2706 :

ن قادری 2
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118428
دانيشتووی :نناوچەی پاوە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3535
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2707 :

ی
ن مەقروزی
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817660
دانيشتووی :ددەرەھەجيج ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3537
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2708 :

ور
ن ﯾەزدانپو
دولرەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916980
دانيشتووی :ننەبی کەند
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2838
8
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2709 :

ی
دولرەحيم جەواھيری
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217452
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شتووی :ئاساوولە.کامياران
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3342
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2710 :

م زاھيدی
دولسەالم
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013266
ەرگەوەڕ
ھﯚلستانە ،مە
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=248
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2711 :

ی
محەمەدی
دولعەزﯾز م
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417534
ی
کی تاوەگوزی
شتووی :ئەشک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3409
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2712 :

ﯚکﯚﯾی
ەحمەد کﯚ
دولقادر ئە
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60369
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2713 :

قالە ش ت
حەمەد  -ق
دولقادر مح
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0315103206
61654
گرتنەوەی
ی
ێ(،و لە کاتی ھە
ە داﯾکبووە و لە رۆژی )(1992/12/21دا لە )عەبو زێ
سا ی ) ،(1957لە
دەب ت.
س پ ی ب ت ،شەھيد ب
ەرامبەر و ب ئەوەی کەس
)مين((دا ،کە ب بە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە2714 :

ەمزە
حەمەد ھە
دولقادر مح
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301115386
62655
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2715 :
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ەحمودی
دولقادر مە
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817662
دانيشتووی :ننﯚدشە
ە
ەرپرساﯾەتی :سەدەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3539
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2716 :

دولمناف ببدلگوجار
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118156
دانيشتووی :گگاڕانە،
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4046
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2717 :

دولمەجيد ميرزاﯾی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113587
شتووی :گ سييان ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=531
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە2718 :

ی
دولواحيد ئئەحمەدی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018088
ەوسود
شەرەکان ،نە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3543
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2719 :

ب برواﯾی
دولوەھاب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318205
دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4091
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2720 :
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ب رواﯾی
دولوەھاب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817663
شتووی :قش ق
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3544
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2721 :

ب رەزاﯾی
دولوەھاب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916995
دانيشتووی :ققﯚجە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2840
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2722 :

شاھی
ب موبارەکش
دولوەھاب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817665
شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3542
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2723 :

عەبدول ەحمان ئافشار  -رەشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622072792300
لەداﯾکبووی  1964ش ناخ ــ جزﯾرە ،بەشدارﯾکردن  1989جزﯾرە ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛
 1990ش ناخ ــ قالبان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە2724 :

عەبدول ەحمان ئەرباش ناسراو بە )ﭬەگەڕخوﯾن( ،لەداﯾکبووی  1973ئ ليح ــ
گەرجوش ،بەشدارﯾکردن  1992ئەدەنە ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛
 1993گەﭬەر.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622072692286
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە2725 :

عەبدول ەحمان عەلی تەوف ق  -بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071508019855
لە سا ی  1978لە سل ملنی لە داﯾک بووە و لە  1996بەشداری ت کﯚشانی ئازادی بووە و لە
 1996/10/4لە قە چﯚغە شەھيد بووە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:
و ت:

کورد
باشووری کوردستان

ژمارە2726 :

عەبدول ەحيم رەشيد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163760346
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2727 :

عەبدولکەرﯾم ئەحمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118436
دانيشتووی :رەوانسەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3669
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2728 :

عەبدولکەرﯾم حدادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215917002
دانيشتووی :گوێ ئاغاج
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2839
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2729 :

عەبدولکەرﯾم شەرﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330314567
دانيشتووی :شارەزور
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1654
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2730 :

عەبدولکەرﯾم مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417533
دانيشتووی :پاالنی قلخانی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3410
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2731 :

عەبدولکەرﯾم مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817667
دانيشتووی :رەوانسەر
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3540
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2732 :

دولکەرﯾم کەرﯾمی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817666
دانيشتووی :ننورﯾاوا ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3541
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2733 :

دوو ال بەررزگەر
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71780
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە2734 :

عەبدوو

قادری

http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071778
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2735 :

عەبدو رەحمان حەسەنپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220917335
دانيشتووی :ناوچەی سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3182
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2736 :

عەبدو

ئوستادی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017022
دانيشتووی :قﯚزلوو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2848
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2737 :

دو
عەبد

ھيم زادە
ئيبراھ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414572
جاخ
شتووی :سونج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1663
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2738 :

دو
عەبد

ھيم زادە 2
ئيبراھ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118333
دانيشتووی :ممەالش خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2267
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2739 :

دو
عەبد

ھيمی
ئيبراھ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514288
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دانيشتووی :ننستان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1235
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2740 :

دو
عەبد

ھيمی 2
ئيبراھ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118331
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
سا ی شەھييدبوون: 1360
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2259
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2741 :

دو
عەبد

ھيمی 3
ئيبراھ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118418
دانيشتووی :تتەختيزەنگی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3344
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2742 :

عەبدو

ئەحمەد پوور

http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874168
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2743 :

عەبدو

ئەحمەد دووژن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215116717
دانيشتووی :رەحيم خان
بەرپرساﯾەتی :ئەندامی.ک.ش.بﯚکان
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2521
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2744 :

عەبدو

ئەحمەدی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113482
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دانيشتووی :ررەزگە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=429
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2745 :

دو
عەبد

مەدی 2
ئەحم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118419
دانيشتووی :ببلوانئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3343
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2746 :

دو
عەبد

مەدی 3
ئەحم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118413
سين
شتووی :ھەرس
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3253
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2747 :

دو
عەبد

مەدی 4
ئەحم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213628
ەدە
دانيشتووی :گگە وان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=694
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2748 :

دو
عەبد

جومەندی
ئەرج

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413025
دانيشتووی :ش وەسماک ،،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=82
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2749 :

دو
عەبد

شين
ئەفش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116719
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دانيشتووی :ببﯚکان
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2523
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2750 :

دو
عەبد

ئەليااسی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416475
دانيشتووی :ققەلەڕەشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2258
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2751 :

دو
عەبد

يری
ئەمير

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314565
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1656
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2752 :

دو
عەبد

ين زادە
ئەمين

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017381
ﯾوان
شارانی مەرﯾو
دانيشتووی :ش
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3252
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2753 :

دو
عەبد

ينی
ئەمين

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414581
شتووی :مەھاباد
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1673
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2754 :

عەبدو

ئە

ﯾاری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222117759
دانيشتووی :جوان ۆ
بەرپرساﯾەتی :ج گری لک
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3656
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2755 :

عەبدو

بابەکری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281613963
دانيشتووی :قە تی موتاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=985
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2756 :

عەبدو

بابەکری 2

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814968
دانيشتووی :قە تی موتاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1175

ﻻﭘەڕە

1311

http://www.kurdipedia.org

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2757 :

دو
عەبد

وروزی
بادنو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613961
چەکﯚ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=981
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2758 :

دو
عەبد

بارزاننی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414571
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1660
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2759 :

ﻻﭘەڕە
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دو
عەبد

باوەﯾﯾسی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281213813
ەڕ ،پيرانشار
شتووی :کەوپە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=999
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2760 :

دو
عەبد

باﯾەززﯾدی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114158
دانيشتووی :گگردشەﯾتان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1349 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1173
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2761 :

دو
عەبد

بيخاننی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617235
سنەزان
شتووی :کەسن
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3081

ﻻﭘەڕە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2762 :

دو
عەبد

بيژەننفەر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414580
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1658
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2763 :

دو
عەبد

گەر
بەرزگ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917000
غزالی
دانيشتووی :غ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2847
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2764 :

ﻻﭘەڕە
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عەبدو

بەروﯾی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314214
دانيشتووی:
بەرپرساﯾەتی:
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1291
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2765 :

عەبدو

بەنگينی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213630
دانيشتووی :خە يفان ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=692
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2766 :

عەبدو

بەھرامی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221717624

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :پپاوە
دی
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3458
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2767 :

دو
عەبد

مەنی
بەھم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817664
شوشم
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3545
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2768 :

دو
عەبد

ە
پائيزە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613969
شتووی :گەنەددار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=994
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2769 :

دو
عەبد

ل
پاکدل

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613975
سﯚفيان ،پيراننشار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=997
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2770 :

دو
عەبد

ت زادە
پيرۆت

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813098
دانيشتووی :ئئا يان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=184
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2771 :

ﻻﭘەڕە
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عەبدو

تەبەرزە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114145
دانيشتووی :ب کﯚس
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1378 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1152
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2772 :

عەبدو

تەحرﯾرﯾان

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732947
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2773 :

عەبدو

تەشقە ە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281613966
دانيشتووی :پەسوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=983
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2774 :

دو
عەبد

جەوادی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916996
ەر
شتووی :مەمە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2841
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2775 :

دو
عەبد

غ وارە
چراغ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414582
دانيشتووی :مميراوا ،بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1674
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2776 :

دو
عەبد

ەدی
ی ئەحمە
حاجی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214879

ﻻﭘەڕە
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ھاباد
دانيشتووی :نناوچەی مەھا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1936
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2777 :

دو
عەبد

ی عەبدو
حاجی

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330314566
دانيشتووی :ققەرەگﯚل
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1657
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2778 :

دو
عەبد

ی
س ن پەری
حوس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813058
دانيشتووی :ددووڕبە ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=104
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2779 :

عەبدو

حەسەن زادە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113555
دانيشتووی :پرداوێ ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=567
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2780 :

عەبدو

حەسەن زادە 2

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814964
دانيشتووی :گﯚ
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1231
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2781 :

عەبدو

ﻻﭘەڕە

حەسەن زادە 3
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413006
شتووی :قەزەنناوێ ،شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.kh
hakelewe.ne
et/shehid/sh
how.asp?linkk=96
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2782 :

دو
عەبد

سەن نژاد
حەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613974
دانيشتووی :گگردکشانە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=998
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2783 :

دو
عەبد

سەنپور
حەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517573
ی
شتووی :تەختی
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3083
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2784 :

دو
عەبد

سەنزادە
حەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713983
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=984
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2785 :

دو
عەبد

حەوتەوانە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613962
دانيشتووی :ک لەسيپان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=982
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2786 :

دو
عەبد

خاتری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317476

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ببزوەش ،کاميااران
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3345
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
کامياران
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2787 :

دو
عەبد

ی
م با ەخچی
خادم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213629
شتووی :کانی بداغ ،نەغەددە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=693
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
: 2788
ژمارە8

دو
عەبد

دی
خاليد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016348
شتووی :زەرواوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2044
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2789 :

دو
عەبد

ی
خاکی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916997
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2842
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2790 :

دو
عەبد

ی
خزری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414578
دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1662
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2791 :

دو
عەبد

ی2
خزری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118304
ی دار
شتووی :سپی
دانيش

ﻻﭘەڕە
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گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2046
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2792 :

دو
عەبد

ی3
خزری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118332
دانيشتووی :ببينوخە ەف
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2266
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2793 :

دو
عەبد

سرەوی
خەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050497
74189
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2794 :

دو
عەبد

ﻻﭘەڕە

و شی
دەرو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330414570
دانيشتووی :قز جە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1659
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2795 :

عەبدو

روشەنفکر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325414243
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ئەفسەری کﯚمار
سا ی شەھيدبوون1326 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1312
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2796 :

عەبدو

رۆستەمی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317125
دانيشتووی :زەردەکەمەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2681
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2797 :

عەبدو

رﯾزە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330414584
دانيشتووی :ئا ب غ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1672
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2798 :

عەبدو

رەحمەتی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223618296
دانيشتووی :باﯾەوە ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4127
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2799 :

عەبدو

رەحيمی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214016347

ﻻﭘەڕە
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ێ
شتووی :شوێ
دانيش
ساﯾەتی :کادری دەرمانی
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2045
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2800 :

دو
عەبد

رەحييمی 2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617231
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3077
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2801 :

دو
عەبد

رەزاﯾﯾی 2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517916
شتووی :سنە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3823
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2802 :

عەبدو

رەسو زادە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281613971
دانيشتووی :کﯚنەخان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=992
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2803 :

عەبدو

رەسو زادە 2

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814955
دانيشتووی :س ونی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1371 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1236
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2804 :

عەبدو

رەسو ی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816290
دانيشتووی :سووتوو

ﻻﭘەڕە
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بەرپرس
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2047
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2805 :

دو
عەبد

ەزانی
رەمە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213627
ەدە
شتووی :خە يففەليان ،نەغە
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=695
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2806 :

دو
عەبد

ی
زارعی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417532
دانيشتووی :گگاخوری
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3411
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2807 :

عەبدو

زەبيعی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214316470
دانيشتووی :نيشکﯚ ن بەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز سا ی شەھيدبوون 1364 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2255
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2808 :

عەبدو

زەردەکەمەر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617234
دانيشتووی :ئاليپيرک
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3080
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2809 :

عەبدو

زەکی  -عەو ی مەال عوسمانی  -مامﯚستا قەندﯾل

http://www.kurdipedia.org/?q=201001311557343350
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بادﯾناوێ پيرانان،ی سەر بە شارری پيرانشار لە
ێ
ی لە
،13ی ھەتاوﯾی
ە سا ی 310
لە
ەنی
مﯚستا لە تەمە
بننەما ەﯾەکی ت کﯚشەر و ککوردپەروەری ئاﯾنيی لەداﯾييک بووە .مام
ەلی
ەوانەش مامﯚﯚستا مەال عە
ی و چەند مامﯚﯚستاﯾ کيتر لە
دا الی باوکی
منا ی و الوﯾيد
م
بە
ھەر لە سەرەەتای الوەتييدا ھەستی ە
ی خو ندوە و ھ
سورخابی دەررسی ئاﯾينی
س
ژ ردەستەﯾی گەلەکەی و داگيرکراوﯾی و تەکەی کرردوەو و پاش ت کچوونی کﯚﯚماری
ستاندا ،ﯾەک للەو
رۆژھە تی کوردس
ە
ی شﯚڕشی ککورد لە
سەرکوتکرانی
ککوردستان و س
ھاوڕێ لەگەڵ ت کﯚشەرانيترری ئەم
ساندۆتەوە و ھ
ککەسانە بووە کە شﯚڕشيياان ھە گيرس
کردنييان
ەوە و بە کﯚچک
موکراتی کوردستانيياان بووژاندۆتە
ی
ید
ستان ،حيزبی
ەشەی کوردس
بە
می
لە دژی رژ ی
يەکی چاالکانەی للە شﯚڕش ە
ەشدارﯾ ی
بﯚﯚ باشووری ککوردستان ،بە
لەو سەردەمەدا بەشدار
پااشاﯾەتيی ئ رراندا کردووە و لە کﯚنگرەکاانی حيزبی د موکرات و
سەرۆکاﯾەتی ئەحمەد تتﯚفيق
ی
بە
شﯚڕشەکانی رۆژھە ت ە
ی
ی ﯾەکگرتنی ش
بوووە .لە کاتی
مستەفای
ی
ەال
ەرۆکاﯾەتيی مە
شوور بە سە
عەبدو ی ئييسحاقی( و شﯚڕشی باش
)ع
باارزانی ،وەک فەرماندەﯾەککی شﯚڕشگ لە زۆربەی شەڕەکانی ررۆژھە ت و بباشووردا
دەی ھ زی پ شمەرگە لە شەڕی
وەکو فەرماندەە و لەوانەش وەک فەرماند
ﯾەتييە ئازا
بەشدارﯾيەکی چاالکانەی ھەبووە و ﯾەک لە کەساﯾە
ی
سەرکەوتووی ک وەڕەش ،ب
س
وی پاش
،13ی ھەتا ی
لە سا ی 354
شی ئەو سەرددەمە بووە .ە
و شوﯾندانەرەککانی شﯚڕش
شﯚڕشی کوررد
کشکاندنی ش
مەبەستی ت ک
جەزاﯾير کە بەم
ەسترانی پەﯾﯾماننامەی جە
بە
دامانی
ی بەعسی ئ راق بەسترا ،کﯚمە ک لە کادر و ئەند
ەن وان شای ئ ران و رژﯾمی
لە
شای
شووری کوردستان ا تەحوﯾﯾلی رژﯾمی ش
موکرات لە باش
ی حيزبی د م
سەرکرداﯾەتيی
س
ەک لەوانە بووو .پاش
مەال عوسمان ﯾە
ئ ران درانەوە ککە مامﯚستا عەو ی ال
ەحوﯾلدرانەوەەﯾان ،مامﯚستتا لە زﯾنداندا بەرگرﯾيەکی بو رانەی لە مافەکاانی ککورد
تە
نامرۆﭬانەوە لەالﯾەن
ە
رەفتاری
ی
ککردووە و ھەرببﯚﯾەش پاش ماوەﯾەکی زۆۆرلە ئەشکەننجە و
شکەنجەﯾە بەردەوام بوووە و
ە
ەم
ساواکەوە ،حووکمی ئ عداممی بەسەردا سەپاوە و ئە
س
ەبدوو ی
شا رووخاوە و مامﯚستا عە
می ئ عدام بوووە ،ر ژﯾمی ش
ەکات کدا چاوەەڕوانی حوکم
لە
پاش ئازاد
سەردەمەدا ئاززاد دەبن .ش
م زﯾندانييەکاننيتری ئەو س
زەەکی،ش لەگگەڵ سەرجەم
ئەندامانی سەرکرداﯾەتتيی
ی
ەردەمە لەن واان
ک کە ئەوسە
بووونييان ،بەھﯚﯚی ناکﯚکييەک
سەرکردە
عەبدو ی زەکی لەگەڵ ککﯚمە ک لە س
حيزبی د موکرراتدا د تە ئاراا ،مامﯚستا ع
ح
،1358ی
ەدا لە حيزب جيا دەبنەوە و لە سا ی 8
ەم سەردەمە
مەرگەکانی ئە
و کادر و پ شم
ەڕ زﯾان
ﯾەکسانيی کووردستان دادەەمەزر نن و بە
ی کﯚمە ەی ﯾە
ھەتاوﯾيدا حيززب کيتر بەناوی
ھ
ﯾەکسانيی
ی
ەی
ئەندامی سەرکرداﯾەتتيی کﯚمە ی
ی
ە بە
سانە دەبن کە
ەک لەو کەس
ﯾە
سەر
رشی ر ژﯾم بﯚس
ی
ھەتاوﯾی دا و پاش ھ
ن .لە سا ی،،ی 1361ی ھ
ھە دەبژ ردر ن
ھ
چەی پيرانشارردا برﯾندار
ەرگرﯾی ناوچە
دو ی زەکی لە شەڕی بە
ککوردستان ،ماامﯚستا عەبد
ھەتاوﯾی
1361/06ی ھ
بوووە و پاش رۆۆژ ک بەربەرە کانی لەگەڵ مەرگدا لە ر کەوتی 6/06
ش،ی
کی ن وان گوندەکانی کەووپەڕ و ترکەش
شەھيد بووە و تەرمەکەی لە گﯚڕستان ک
ش
سەرکردە
دکرانی ئەم س
ی شاری پيراننشار ن ژراوە .پاش شەھيد
ەری م رگانی
بە
نەوەستاون و
ن
شﯚڕشگ ەی کورد ،دوژمناانی د ەش و داخ لە د ی کورد بەخﯚﯾاان
ش
دووە و
شييان ش واند
کﯚکەﯾان شکاندوونە و مەزارەکەش
ن
ەر گ
چەند جار ک ک لەکانی سە
چ
ما ەکەﯾەوە نﯚﯚژەن کراوەتەوە .شاﯾانی باسە کە
ھەموو جار ک مەزارەکەی لەالﯾەن بنەم
ھ
دﯾارﯾيترﯾن
ن
مانی ﯾەک ک لە ناسراوترﯾﯾن و
شەھيد عەو ی مەالعوسم
مامﯚستای ش
م
ەی خە ک و
شەوﯾست و ج گەی متمانە
ھەروەھا خﯚش
سەردەم و ھ
ت کﯚشەرانی س
شﯚڕشگ رﯾی ،بو رﯾی،
شاھيدﯾی بﯚ ش
ەنانەت نەﯾارەەکانيشی شا
خەباتکارانی ککورد بووە و تە
خ
ژﯾياننامەی
ی
ئاازاﯾەتيی و کووردپەروەرﯾی ئەو دەدەن .بﯚ ئاگادارﯾی خو نەرانی ئاازﯾز
ھاتوودا
شﯚڕشی کورد لەداھ
ی
مەی
دﯾل و بەش ک لە م ژووی ئەو سەردەم
مامﯚستا قەند
م
ی ب و دەکر تتەوە.
ەت روتەسەلی
بە
سەرچاوە :ما پەڕی ئارۆی لەندەن
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە2810 :

دو
عەبد

سابيير

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613960
شەختان
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=979
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2811 :

دو
عەبد

ەم
سا ح موقەدە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414586
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1670
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2812 :

دو
عەبد

حی
سا ح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816291
شتووی :خورﯾاوا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2048
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2813 :

دو
عەبد

دە
سوللەﯾمان زاد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518276
سە
شتووی :کﯚ ەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4196
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2814 :

دو
عەبد

سوللەﯾمانزادە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416480
دانيشتووی :ککﯚ ەسە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2264
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2815 :

دو
عەبد

سوللەﯾمانی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414576
خوڕە
شتووی :خوڕخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1667
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2816 :

دو
عەبد

ی
فی براﯾمی
سﯚف

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414574
دانيشتووی :ئئەتاب غی
ەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1665
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2817 :

دو
عەبد

د
حرئەنوەرد
سەح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113492
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دانيشتووی :ئئەنب  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=428
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2818 :

دو
عەبد

دﯾقی
سەد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416473
دانيشتووی :ککاژێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2257
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2819 :

دو
عەبد

عادەت
سەع

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918069
دانيشتووی :ننﯚدشه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3546
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2820 :

دو
عەبد

سەلليمی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113538
دانيشتووی :ئئا يان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=584
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2821 :

دو
عەبد

سەننگەری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113576
شتووی :مام برراﯾم ،گە ی ققاسملوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=544
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2822 :

دو
عەبد

سەننگەری 2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118446
شتووی :مام برراﯾم ،ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4048
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
ژمارە2823 :

دو
عەبد

سەﯾﯾفزادە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516845
شتووی :زاخە ،،دﯾواندەرە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2682
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2824 :

دو
عەبد

می
شام

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613967
دانيشتووی :ز وکە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=993
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2825 :

دو
عەبد

خی
شخ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916999
شتووی :قو دەەرە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2846
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2826 :

دو
عەبد

شەررﯾفی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414587
شارەزور
دانيشتووی :ش
ک .ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1675
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2827 :

دو
عەبد

فی
عارف

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617237
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3084
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2828 :

دو
عەبد

عەباسی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517911
ەل
شتووی :دووکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3818
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2829 :

دو
عەبد

دو ئازادە
عەبد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514289
ت
دانيشتووی :نناوچەی رەبەت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1234
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە2830 :

دو
عەبد

دو
عەبد

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416472
دانيشتووی :ببنووخە ەف
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2256
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2831 :

دو
عەبد

دو
عەبد

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514290
ەی رەبەت
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1232
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2832 :

دو
عەبد

دی
عەبد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113489

ﻻﭘەڕە
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ی ،ورم
حەسﯚکەندی
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=432
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2833 :

دو
عەبد

دی 2
عەبد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118390
بەرات
شتووی :داشبە
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2945
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2834 :

دو
عەبد

دی 3
عەبد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118407
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3196
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە
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سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2835 :

دو
عەبد

سکەری
عەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318220
دانيشتووی :پپيرانشار
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4122
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2836 :

دو
عەبد

عەلييزادە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416477
ەڵ ئاوا
شتووی :کەچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2263
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2837 :

دو
عەبد

حی
فەتح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517914

ﻻﭘەڕە
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ھوالە ،سنه
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3821
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2838 :

دو
عەبد

خەپور
فەرخ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314215
شتووی:
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1292
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2839 :

دو
عەبد

دی
فەرد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613972
دانيشتووی :ققە تەڕەش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=991
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2840 :

دو
عەبد

ەجی
فەرە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414577
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1669
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2841 :

دو
عەبد

فەق

شت
زﯾندەش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218158
دانيشتووی :گگاڕانە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4049
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2842 :

دو
عەبد

فەﯾاززی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017021

ﻻﭘەڕە

1346

http://www.kurdipedia.org

شتووی :قﯚزلووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2850
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2843 :

دو
عەبد

زی
فەﯾز

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116718
دانيشتووی :تتازەکەند
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2522
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2844 :

دو
عەبد

ی
قادری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613968
شانە
شتووی :گردکش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=995
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

پارت:
ژمارە2845 :

عەبدو

قادری 2

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118350
دانيشتووی :واوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2393
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2846 :

عەبدو

قادری ئازەر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023284213631
دانيشتووی :نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەندی
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=691
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2847 :

عەبدو

گلولە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330414585
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1671
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2848 :

دو
عەبد

الچيننی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414930
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1655
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2849 :

دو
عەبد

اللەززار

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716583
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2402
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2850 :

دو
عەبد

ی
لوتفی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217109
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2845
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2851 :

دو
عەبد

ەندی
مامە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613973
شتووی :ز وە ،پيرانشار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=990
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2852 :

دو
عەبد

محەمەدپور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416479
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2262
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2853 :

دو
عەبد

محەمەدپور 2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116721
شتووی :ئا ی کەند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2525
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2854 :

دو
عەبد

محەمەدی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416478
ێ
شتووی :بناوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2265
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2855 :

دو
عەبد

محەمەدی 2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017382
ماغ ،مەرﯾوان
شتووی :باشم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3251
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2856 :

دو
عەبد

محەمەدی 3

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517915
دانيشتووی :ببلواناوا ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3822
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ﻻﭘەڕە

1352

http://www.kurdipedia.org

پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2857 :

عەبدو

مرادی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113573
دانيشتووی :دۆ ەپ سان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=548
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2858 :

عەبدو

مرادی 2

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118447
دانيشتووی :دۆ ەپيسان ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4050
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2859 :

عەبدو

مستەفاﯾی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916339
دانيشتووی :سووتوو
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1378 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە

ﻻﭘەڕە

1353

http://www.kurdipedia.org

http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2120
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2860 :

دو
عەبد

منبەری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517913
شتووی :نييەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3820
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2861 :

دو
عەبد

سەوی فەرر
موس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414579
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1661
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2862 :

دو
عەبد

موعيينی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1210012526
63941
 13ھەتاوی(دا لە
322/1/24) 1943
1
چوارشەممە /4/14
ە
ی
عەبدو موعيينی لە رۆژی
ع
سەردەمی
جيھان .عەبدو س
.
مەھاباد پ ی ناوەتە سەر
د
شاری
ھﯚ خانەی ش
گگەڕەکی سەھ
ەر
مەت دا بەسە
ەﯾەکی شﯚڕشگ ر و پ حەشيم
ی
ی بنەما
ی لە باوەشی
مندا يی خﯚی
م
سەعدی دا دەورەی
ی
ەی سەعادەەت و
برردووە .لە شااری مەھاباد ،،لە دوو ف رگە
ندنگەی
ی
لە خو
خر گەﯾاندووە و دەورەی ناوەندﯾشی ە
سەرەتاﯾی خوو ندنی بە ئاخ
س
ی دا تەواو کردووە .
شا و پەھلەوی
محەمەدرەزاش
م
خەباتی ب
ی
سەر
الوی دا سەرننجی داوەتە س
ی گەنجی و ال
عەبدو ھەر لە سەرەتای
ع
چاالکی نواندووە .للە کﯚ
ی
کخراوەی نھ نی دا
وچانی سولەﯾﯾمانی برا گە ورەی و لە ر ک
شوور دا مﯚرە و تاک کی
شﯚڕشی کورردستانی باش
ککردنەوەی ﯾارممەتی ما ی و ناردنی بﯚ ش
ھە سوڕاوی مماندونەناس ببووە .
ھ
ی وەرگرتنی ددﯾپ ﯚم ،نەﯾتواانی در ژە بە خو ندن بدات
عەبدو دوای
ع
ت ،چونکە ھ ررشی
سەر
ھەتاوی ،بﯚ س
ککوتوپ ی دەزگاای پﯚليس و ساواکی ئ راانی لە سا ی  1343ی ھ
ی شارەکان و گيران و دەسبەسەر بووونی ژمارەﯾەککی
خراوەی نھ نيی
ەدەنەی ر کخ
بە
سەقز ،بﯚکان ،مەھاباد ،شننﯚ و
ج و الوی کوررد لە شارەکاننی سنە ،س
ەرچاوی گەنج
بە
ستان ،عەبدو بە ناچاری و ت
رۆژھە تی کوردس
ە
نەکانی
دە کوردنشينە
ەغەدە و گوند
نە
کەڵ بە
د ک لە ھاوڕ ييانی روودەکااتە ئەودﯾوی سنور و ت ڵ
ج دەھ ت و دەگەڵ چەند
مەرگاﯾەتی و
چاالکی پ شم
باشوور دەب ت .لە چ
ر
ستانی
گ ی کوردس
ھ زی شﯚڕشگ
خە کی
بەرزکردنەوەی ورەی شﯚڕشگ رانەی خ
ی
ەتاﯾبەت لە روونکردنەوە و ب
بە
ی گوندەکانی
زەەحمەتک شی
ی رۆژھە تی کوردستان ،ﯾﯾەکدەم ناسرەو ت وخە باتی
ە تی و سياس
پييشمە ر گاﯾە
سی بە دل و گيان دە باتە پيش لە رﯾگاﯾە ش دا جاررﯾک
لە سەرەتا و
ھەنگاوی ﯾەکەم و ە
ی
مەی
خەوە لە گەرم
ت .بە م بەداخ
بررﯾندار دە بيت
ەکانی
خە کی ئاواﯾيە
سازکردنی شانەی نھ نی لە ن و خ
ی
یو
شمەرگاﯾەتی
دەسپ کی پ ش
ھاوڕ يانی
ەند ک لە وڕ
ەوا ی شەھييدکردنی سوولەﯾمان و چە
رۆۆژھە تی کووردستاندا ھە
يانی نزﯾکی عەبدو  ،ئەگەررچی
پ دەگاتەوە .شەھيد بووننی سولەﯾمان و ھاوڕ ی
نن و بە
سەنگەرانی خﯚﯚﯾان نادۆڕ ن
دو و ھاوس
زەەربەﯾەکی دەەردناک دەب  ،بە م عەبد
ھﯚی ساوا بووونی
ن .بە م بە ھ
خﯚ بﯚ خەبات ققاﯾمتر دەکەن
شگ رانەوە خ
رووح کی شﯚڕش
ت ئامادە نەبووون و لەبار نەبوونی ھەل و مەرجی کﯚﯚمە گای
ی و بەتاﯾبەت
ھ زی سياسی
لە
ستەوە دەر ،ە
کی خﯚ بەدەس
خەﯾانەتی کەسان ی
ی
یو
ە و ،سەربز وی
ەو سەردەمە
ئە
لە مە بەندی گەورکاﯾەتی،
جەولەﯾەکی پ شمەرگانەددا لە نزﯾک گووندی قالوێ ە
ج
شەڕ کی داسەپ ندراو دا
ڕ
من و لە
دەکەونە بەر ھ رش کی ناببەرامبەری ھ زەکانی دوژم
ھەتاوی(
(
134
ممە 47/3/30) 1968/6/20
ی پ نج شەم
عەبدو و ميننە شەم رۆژی
ع
شەھيددەبن .
ش
مادە ناب
مەھاباد ،بە م ساواک ئام
شەم د تەوە ژاندارمەرﯾی م
ەرمی عەبدوو و مينە ش
تە
س و کارﯾان بکاتەوە .دە ن فەرماندەی ژاندەرمەرﯾی ئئەو
ەرمەکان رادەەستی کەس
تە
کەس ک کە دەتواان بﯚ
ی(گوتبووی ککە تەنيا س
ەرھەنگ باباﯾی
سەردەمەی ممەھاباد )سە
س
راپەڕ ن ت،
ڕ
ئەم ئەرکە
ساواک بکات و م
ک
ەردانی
ھيدەکان سە
وەرگرتنەوەی تەرمی شەھ
چەند
د
عەبدو
حکومەتە و بەس .باوکی ع
ش خ محەمەدد معسوم ،باووەڕپ کراوی ح
داواکارﯾيە و خﯚی ل نادا.
ە
خ ،بە م ش خ ناچ تە ژ ر ئئەو
ککەس ک دەن ر تە الی ش خ
پيرانشار و لە
ر
شەم دەن رنە پادگاانی
م
ی عەبدو و مينە
ساواک و ژاندارمەری تەرمی
س
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شارۆچکەﯾە دا بە خاکيان دەەسپ رن.
گگﯚڕستان کی ککﯚنی ئەو ش
ەی موعينی
سەرچاوە :ما پەڕی بنەما ە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :پ شمەرگگەی د رﯾن
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژمارە2863 :

دو
عەبد

ری
موکر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613965
دانيشتووی :گگەپ ەسەن
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=989
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2864 :

دو
عەبد

دو
ميراببی  -عەبد

دە
س زد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813137
شنﯚ
دانيشتووی :گگرکاشان ،ش
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=144
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە
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شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2865 :

عەبدو

ميرکی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517912
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3819
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2866 :

عەبدو

ميری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117082
دانيشتووی :سەفاخانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2946
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2867 :

عەبدو

ميسری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818039
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دانيشتووی :دداگو ن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3961
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2868 :

دو
عەبد

ميناﯾﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71763
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2869 :

دو
عەبد

مينەخا ندی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514285
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1323 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1308
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە2870 :

دو
عەبد

جيدپور
مەج

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617232
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3078
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2871 :

دو
عەبد

حمودی
مەح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313767
غەدە
خە يفان ،نەغ
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=772
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2872 :

دو
عەبد

حمودی 2
مەح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814978
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ھاباد
دانيشتووی :نناوچەی مەھا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1668
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2873 :

دو
عەبد

حمودﯾان
مەح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416481
دانيشتووی :گگەوالن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1382 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2268
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2874 :

دو
عەبد

روفی
مەعر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114154
سگەسک
شتووی :گەسگ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1347 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1162
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە

1360

http://www.kurdipedia.org

و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2875 :

دو
عەبد

روفی
مەعر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71759
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
رەگەززی کەس :پيياوان
ژمارە2876 :

دو
عەبد

روفی 2
مەعر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118429
سود
دانيشتووی :ننەروێ ،نەوس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3547
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2877 :

دو
عەبد

ئازادە
مەلئا

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016356
شتووی :کەندەەڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2032
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2878 :

دو
عەبد

مەال
ی قازی  -عەبەی م
مەال ئەحمەدی

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112611165
59520
کبووه.
ەسا ی  1953لەشاری پ نجو ن لەداﯾک
لە
ەنجييەوە
ەسەرەتای گە
بکات ،بﯚﯾە ھەر لە
،
ندن تەواو
سياسی نەﯾتووانيوە خو ن
ەبەر کاری س
لە
بﯚﯚتە پ شمەرگگە.
سان
ستبوونەوەی شﯚڕش دﯾس
سەرەتای دروس
سی سا ی  1974و لەس
ەدوای ھەرەس
لە
مەرگە.
چﯚتەوە ناو رﯾززەکانی پ شم
چ
شەھيد کرا.
ی ھەکاری ش
ەسا ی  1979لەکارەساتی
لە
ھيدان
ەگردی شەھ
سل مانی و لە
ھەکارﯾيەوە گگەﯾاندراﯾەوە س
ەسا ی  1993تەرمی لەھ
لە
ەخاک سپ رددرا.
بە
يەوە الساﯾی
تەوه.
گﯚرانييەکانی حەسەن زﯾرەکی کردۆتە
ی
ھەر لەمندا ييە
ھ
کﯚی
سل مانی لە ئئاھەنگی زانک
شداری تيپی مﯚسيقای س
ەسا ی  1975لەگەڵ بەش
لە
شدارﯾی کردوووە.
سل مانی بەش
س
تيپی سل مانيدا
کە لەگەڵ ی
ەناوبانگترﯾن گﯚرانيی ،گﯚررانيی شاﯾيە دەگەڕ يە ،ە
بە
تﯚﯚمارﯾکردووە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ج
جﯚری کەس :شەھيد
جﯚری کەس :گﯚرانيب ژ
ج
پ نجو ن
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە2879 :

دو
عەبد

مەالمينە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613964
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سﯚغانلوو
دانيشتووی :س
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=988
8
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2880 :

دو
عەبد

مەالﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817315
سەقز
ھەبەکی ،س
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3181
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2881 :

دو
عەبد

مەوللودی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613959
دانيشتووی :ببندڕێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=980
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2882 :

دو
عەبد

نازداری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617233
سماﯾل
شتووی :دەرەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3079
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2883 :

دو
عەبد

ەتی
نعمە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917008
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2849
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2884 :

دو
عەبد

ی سەباح  -کەنداڵ
نوری

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10071508019865
کﯚشانی ئازاددی بووە و لە  1997/10/14لە
لە  1976لە کفری لە داﯾک بووەە و لە  1997بەشداری ت ک
ە ە شەھيد ببووە .
مەرگە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت

ﻻﭘەڕە
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2885 :

عەبدو

ھوشەنگ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330414575
دانيشتووی :کەپەکەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1666
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2886 :

عەبدو

ھەمزەنژاد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214416474
دانيشتووی :بنووخە ەف
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2260
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2887 :

عەبدو

وەﯾسی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214416476
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دانيشتووی :ب ژوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2261
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2888 :

دو
عەبد

دە
کورد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213626
شتووی :داﯾماوو ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=696
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2889 :

دو
عەبد

ساری
کوھس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916998
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2843
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2890 :

دو
عەبد

ستانی
کو س

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213625
ەدە
حە ب  ،نەغە
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=697
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2891 :

دو
عەبد

کەرﯾﯾم زادە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215116720
شتووی :عەو ئاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2524
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2892 :

دو
عەبد

کەرﯾﯾمی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713989
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دانيشتووی :پپردانان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=987
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2893 :

دو
عەبد

کەرﯾﯾمی 2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814951
شتووی:
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1147
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2894 :

دو
عەبد

ی
خوسرەوی
کەﯾخ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217802
شتووی :پاوە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3680
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە2895 :

دو
عەبد

ﯾاسيينزادە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118157
ش
دانيشتووی :ددزەی سياوەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4047
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2896 :

دو
عەبد

ﯾاسيينی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617236
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3082
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2897 :

دو
عەبد

سف نژاد
ﯾوس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414573
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دانيشتووی :ز وە ،مەھابادد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1664
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2898 :

دو
عەبد

سفی
ﯾوس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281713982
شتووی :سﯚغاانلوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=986
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2899 :

دو
عەبد

س
ﯾونس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3192055146
64421
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
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ژمارە2900 :

ﯾەگاننە

دو
عەبد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113520
م ئاوا ،ورم
شتووی :ھاشم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=540
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە2901 :

دو
عەبد

ھيمی
ش و( ئيبراھ
)پەش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613970
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=996
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2902 :

ی
عەتاا درهوزمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517917
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3824
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2903 :

ی
عەتاا رەحيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517918
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3825
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2904 :

ی
عەتاا رەزاپور ک لەشينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617259
دانيشتووی :ک لەشين
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3094
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2905 :

عەتا سەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617250
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3097
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2906 :

عەتا شەھسەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617251
دانيشتووی :گاوەکەچ ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3098
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2907 :

عەتا فەﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617258
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سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3095
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2908 :

عەتاا محەمەدزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617257
شتووی :قەپ ننتوو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3096
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2909 :

عەتاا محەمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617948
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3826
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2910 :

عەتا مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222617947
دانيشتووی :خامسان ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3827
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2911 :

عەتا ﯾەزدانپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215917010
دانيشتووی :نەبی کەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2853
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2912 :

عەتيە شەرﯾفی

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55582
بەدﯾل گيرا و
ل
 1988 ،13لەککاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە
سنە  -سا ی 366
ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
پارت:
کﯚﯚمە ەی ز.
ژمارە2913 :

 1998 / 1زﯾندانی ببورسا
عەدنان ئﯚزجان 11 / 15
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306599
92935
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە2914 :

ماعيلی
عەدنان ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817675
ھەجيج ،پاوه
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
ق ،تەحوﯾلی ککﯚماری
سالمی ع راق
ەم شەھيدە سەربەرزە ،لە الﯾەن بزوووتنەوەی ئيس
ئە
لە گەڵ ٥
المی ئ ران ئيععدام کراوە ە
ئييسالمی ئ ران داونەوە و لە زﯾندانی ککﯚماری ئيسال
ی دﯾکەی.
ھاوسەنگەری
ھ
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3554
4
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2915 :

ﻻﭘەڕە
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موسا
عەدنان فازل م
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532510
00501
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
خانە
شارەەکان:
ەقين
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە2916 :

ەب سا ح زادە
عەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113512
دانيشتووی :گگاڕانە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=504
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2917 :

ەفات ئيبراھيمی
عەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818040
سەر ،سنه
شتووی :تەنگيس
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3963
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2918 :

عەرەفات ميروزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818045
دانيشتووی :ئابەرزە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3974
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2919 :

عەزﯾز ئازرەخش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324714012
دانيشتووی :ئەند زێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2920 :

عەزﯾز ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716576
دانيشتووی :ناوچەی سەردەشت
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :

ﻻﭘەڕە
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2388
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2921 :

می
عەزﯾﯾز ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714014
شنﯚزەنگ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1011
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2922 :

قيان
عەزﯾﯾز ئيسحاق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017020
شتووی :خاخارر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2852
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2923 :

عەزﯾز ئەبوبەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330414591
دانيشتووی :قﯚلخەتەپە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1685
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2924 :

عەزﯾز ئەحمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871750
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە2925 :

عەزﯾز ئەفغانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922145413038
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دانيشتووی :ش وەسماک ،،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=68
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2926 :

عەزﯾﯾز ب

د
مراد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714013
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1010
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2927 :

ی
عەزﯾﯾز حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016696
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ھە وێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2059
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2928 :

عەزﯾﯾز خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818041
شتووی :گەل ن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3964
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2929 :

عەزﯾﯾز خدری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716587
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2392
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2930 :

عەزﯾﯾز خزری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214187
ن
شتووی :نستان
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1228
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2931 :

و
عەزﯾﯾز خوشرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414594
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1686
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2932 :

ی
عەزﯾﯾز رەحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314893

ﻻﭘەڕە

1383

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :گگﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1230
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2933 :

ی
عەزﯾﯾز رەحيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918072
شتووی :قﯚرﯾەر ،سنه
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3965
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2934 :

عەزﯾﯾز رەمەزاننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817676
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3552
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2935 :

ی
عەزﯾﯾز سا حی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816299
شتووی :ک وەل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2058
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2936 :

ی
عەزﯾﯾز سەقزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214161
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1160
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2937 :

ی
عەزﯾﯾز سەليمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817672
شتووی :باﯾنگان
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3553
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2938 :

ی2
عەزﯾﯾز سەليمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818047
دانيشتووی :ننﯚسمی ،پاوەە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3550
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2939 :

عەزﯾﯾز شيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518268
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4189
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2940 :

ەت پەنا
عەزﯾﯾز شەرﯾعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416489
دانيشتووی :ب ژوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2277
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2941 :

عەزﯾﯾز عەبدو

پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113718
شتووی :حە ب  ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=704
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2942 :

عەزﯾﯾز عەبدو

پور 2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814980
شتووی :م انە
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1684
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2943 :

ھی

عەزﯾﯾز عەبدو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414592
شتووی :خەتاﯾﯾی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1687
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2944 :

ی
عەزﯾﯾز عەزﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416487
دانيشتووی :ددولکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2275
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە2945 :

ی
عەزﯾﯾز فەتاحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817671
دانيشتووی :ززەردووﯾی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3551
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2946 :

ی
عەزﯾﯾز فەتحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117780
سەر
شتووی :رەوانس
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3657
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2947 :

عەزﯾﯾز فەرخەپپور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416491
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دانيشتووی :ددۆ ەگەرم
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2278
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2948 :

ەدزادە
عەزﯾﯾز محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914065
ختان
شتووی :شەخ
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1013
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2949 :

فئازادە
عەزﯾﯾز مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816298
شتووی :بانە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1352 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2057
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2950 :

ود  -عەزﯾزز بچکﯚڵ
عەزﯾﯾز مەحمو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617120932
24424
پەﯾوەندی کردوە
ی
 19لە گوندی ک لە سوورە لە داﯾک بووەە ،سا ی 1976
ە سا ی 955
لە
ەوە ناو
ک( لە سا ی  1977بﯚتە پ شمەرگە ،ددواتر گەڕاوەتە
ە ر کخستنەکانی )ی.ن.ک
بە
شەھيد
 199لەگەڵ ش
ەکەی 91/3/5
ستنەوە ھەبووەە ،لە راپەڕﯾنە
ی بە ر کحست
شار و پەﯾوندی
ش
ەزەمەی
ھەﭬا کی ترددا ھ رشيان ببردە سەر منە
عەلی نەبی و سماﯾل وەررتی و چەند ھ
ع
شکەی
ەالماری دۆش
ھيد عەزﯾز پە
سيەکان شەھ
رانيە ،بەداخەووە لەﯾەکەم تتەقە لە بەعس
ت بە م شە ھيد دەب ت.
منەزەمە دەدات
م
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە2951 :

ەزﯾز
ەفوور خەررپانی  -ماامﯚستا عە
ود مەال غە
عەزﯾﯾز مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3311024497
79206
ەوەی لەداﯾکببب ت باوکی ککﯚچی
مانگ ک بەر لە
سا ی  1943لەسل مانی لەداﯾکبووە ،م
س
ەرﯾەک لەعەزﯾزو ھەردوو
دواﯾی کردووە ،ئەرکی پەرووەردەکردنو پ گەﯾاندنی ھە
خورشيدەخانی
ی
کەوتﯚتە ئەستﯚی خ
ە
خوشکەکەی بەناوەکانی ))نەسرﯾنو نازەەنين(
خ
ش بەڕ گەی ددروستی کوردانەو و تپەرووەرﯾی ،جگەررگﯚشەکانی پەروەردە
داﯾکی ،ئەوﯾش
بووە ،سا ی
،
قوتابييەکی زﯾرەک
ی
ندنو
ھيد مامﯚستا عەزﯾز خراوەتتەبەر خو و
ککردووە .شەھ
چﯚتە زانکﯚی
ەخو ندن تە
ەواوکردووەو ببﯚ در ژەدان بە
ەسل مانی تە
ی ئامادەﯾی لە
 1968قﯚناغی
8
ی ئەدەبيات -بەشی کورددﯾی بەسەرککەوتووﯾی
ەغداو سا ی  1972کﯚل ژی
بە
دی
ەواوکردووە .ت کە وبوونی بەکاری سيااسييەوە دەگگەڕ تەوە بﯚ قﯚﯚناغی ناوەند
تە
ژﯾانی
ی
شی زۆری
کی کورد بەش
کوڕە خو ندکار ی
ە
ەست بەدواووە ،وەک
ەسا نی شە
لە
شمەرگەی نناوشارو
ەتی ،سا ی  1963بﯚتە پ ش
ەرخانکردووە بﯚ کاری سيااسيو کورداﯾە
تە
سا نی
بﯚ دەرەوە ،ا
شﯚڕشی ئەﯾلول بوووە لەناوەوە ﯚ
ی
دنی پﯚستەککانی
ەتەری گەﯾاند
تە
ەغدا کاری حززبيو
شکەوتوو لەبە
 1972-1968ووەک خو ندکارر کی زانکﯚو کادر کی پ ش
8
چەندﯾن
ﯾيەوە بەئەنجاامگەﯾاندووە ،بەشدارﯾی چ
شيو د سﯚزﯾي
ەوپەڕی پەرۆش
ر کخراوەﯾی بە
ککﯚنفرانسو کﯚﯚنگرەی ﯾەک تييی قوتابيانو پ.د.ک-ی کرردووە ،پ شەننگو ل پرسراو کی
شنبيرﯾی
کی کادﯾرﯾو رۆش
خەباتی خو نندکاران بووە ،چەند خول ی
ەھيممەتی خ
ورﯾاو بيرتيژو بە
بيينيوە.
خاوەن بيری نووێ
خ
نينی )رەنجدەەرانی
مارکسی–ليني
دامەزراندنی کﯚمە ەی م
ی
ی
سا ی 1970و لەسەرەتای
س
ستنە
سوڕاوی ئەو ر کخس
ی
چاالکو ھە
و
ەﯾوەندﯾکردووەەو وەک ئەنداام کی
ککوردستان( پە
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کارﯾکردووەو سەرپەرشتی ﯾەک ک لەشانە سەرەتاﯾيو نھ نييەکانی لەئەستﯚبووە،
لەبەغداو سل مانيو چەند ناوچەﯾەکی تر لەھەموو کﯚڕو دانيشتنەکان موناقەشەی
جددﯾو بيری نو ی ھەبووە .بەوپەڕی د سﯚزﯾيەوە کاری بﯚ گەشەکردنو پتەوکردنی
ر کخستنەکانی کﯚمە ە کردووە ،لەنسکﯚدا شەھيد خەمخﯚر کی گەورەی
ھە سانەوەی شﯚڕش بوو ،لەڕ گەی کﯚمە ەوە زۆرترﯾن پەﯾوەندﯾی بەھاوڕ يانو
پ شمەرگەوە کردو ھەو ی زۆرﯾدا بﯚئەوەی دژی ھەرەس بوەستنەوە .کات کيش لەگەڵ
خاتوو سەبرﯾەی خﯚشەوﯾستی دەچنەژﯾانی ھاوسەرﯾيەوەو ئەو پارەﯾەی کەداﯾکيو
خوشکەکانی پ ش پرۆسەی ھاوسەرﯾی لەشارەوە بﯚﯾان ناردبوو ،ئەو وەک کﯚمەک
پ شکەشی کﯚمە ەی رەنجدەرانی دەکات ،ئەم ھە و ستەش لەکەس ک
دەوەش تەوە ھەموو خﯚشييەکانی ژﯾانی وەالبخات بﯚ رزگارﯾی ميللەتەکەی.
چﯚتە سورﯾا بﯚ الی مام جەالل
لەسەر راسپاردەی کﯚمە ەو بەمەبەستی راو ژکردن بە ھەﭬاڵ مام جەالل بﯚ
ھە گيرساندنەوەی شﯚڕش ،شەھيد سا ی  1976سەردانی سورﯾای کردووە.
سا نی  1977-1976ما ی مامﯚستا عەزﯾزو خوشکەکانی بوونەتە بەش ک
لەراپەڕاندنی ئەرکەکانی کﯚمە ەو بەج گەﯾاندنی ر نماﯾيەکانی شەھيدی سەرکردە
)کاک ئارام( ،جگەلەوەی ما ەکەی شو نی حەوانەوەو دا دەدانی زۆر ک
لەسەرکردەکانی ئەو ر کخراوەبوون لەو قﯚناغە سەختەکەی ميللەتەکەمان
لەسل مانيدا.
پاش چاود رﯾی مامﯚستا لەالﯾەن رژ مەوە سا ی  1977پەﯾوەندﯾی دەکات
بەشﯚڕشەوەو دەچ تە قەندﯾل ،لەئەنجامی ھەو و ت کﯚشانە بەردەوامەکانی؛ دەب تە
ئەندامی سەرکرداﯾەتی کﯚمە ە ،سا ی  1978کراوەتە ل پرسراوی لقی 2ی
کەرکوکی ی.ن.کو گوازراوەتەوە بﯚ بەری قەرەداغ ،ھاوشانی کاک ئارامی سەرکردە
بەش کی بەرپرسيار تی شﯚڕشی دەکەو تەئەستﯚو سەرپەرشتی چەند
نەبەردﯾيەکی کردووە .ھەمان ساڵ بﯚ راپەڕاندنی کار کی شﯚڕشگ انە ،چﯚتە
سل مانيو لەبﯚسەﯾەکی پيالن بﯚ داڕ ژراوداو لەالﯾەن بەعسەوە دەستگيرکرا .زﯾندانی
موس قﯚناغ کی نوێ دەب تو رۆحی بەرەنگارﯾی لەژووری تەنگو تارﯾکدا دەستپ دەکات
کەجﯚرەھا ئەشکەنجەی رۆحيو جەستەﯾيان لەگە دا تاقيکردەوە ،کەچی تەنيا
وشەﯾەکی نەدرکاند کەد ی دوژمنی پ شادبب تو سوودی ل ببين ت ،لەکات کدا ئەو
بەرپرسيار تييە گەورەﯾەی ھەبوو کەسەرپەرشتی زۆر ک لەھ ەکانی ر کخستنی
دەکرد.
بەرەو س دارە
دوادﯾداری مامﯚستای شەھيد دووپاتکردنەوەی نەرﯾتی ئازاﯾانەی رۆژانی ن و زﯾندانی
بوو ،لەدوا دﯾداری ئازﯾزانيدا روودەکاتە داﯾکو ھاوسەرو خوشکەکانيو دە ت:
بەڕووخساری شپرزەو بەچاوی گرﯾاناوی خواداحافيزﯾم ل مەکەن ،چونکە من بﯚ
ھە بژاردنی جيھان ک ساتەکانی ژﯾانم بەڕ دەکەم ،ژﯾان بﯚ ئ وە نو دەکەمەوە ،تکاﯾە
باجەالدەکان د خﯚش نەبن ...من ر گاﯾەکم ھە بژاردووەو بﯚ ئامانج ک ھەو مداوە
کەژﯾانم بﯚ کردە قوربانی ،گەرچی داﯾکم جەرگ سووتاو دەب تو رەشپﯚشو ما و ران
دەبن ،خوشکەکانم بﯚ ئەبەدی ب برا دەبن ،بە م ھەموو ت کﯚشەر کی راستگﯚی
ئەم و تە براو پشتيوانی ئ وەﯾە ،بﯚﯾە ئ وە لەمەودوا رووسوورو سەربەرز دەژﯾن.
ئازاﯾەتيو بيروباوەڕەکەی واﯾکردبوو کەمامﯚستا عەزﯾز ب خەم ب ت لەمەرگو تەنانەت
خەمو ئازار رەو نی ھەموو ھاوڕ يانيشی بوو لەزﯾندانو قەسابخانەکەی موس .
بەداخەوە شەوی  1979/3/25\24لەس دارەدراو گەﯾشتە کاروانی نەمران.
سەرچاوە :ئاوات کﯚکەﯾی  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

ﻻﭘەڕە
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ننەتەوە:
و ت:
جﯚری کەس:
ج
پپارت:

کورد
باشووری کوردستان
لەس دارەددراو
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ژمارە2952 :

گ
عەزﯾﯾز مەرزەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050497
74194
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2953 :

فی
عەزﯾﯾز مەعروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113565
دانيشتووی :ککﯚئيک ،نەغە دە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=557
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2954 :

فی 2
عەزﯾﯾز مەعروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814965
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دانيشتووی :ببارﯾکاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1229
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2955 :

عەزﯾﯾز مەوالنپپور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416488
دانيشتووی :ررەشەھەرم
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2276
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2956 :

عەزﯾﯾز کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117770
سەر
شتووی :رەوانس
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3664
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە2957 :

عەزﯾﯾز کيانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518280
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4202
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2958 :

ش
عەزﯾﯾز ﯾوسف پور ،رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617245
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3093
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2959 :

ی
عەزﯾﯾز ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314220
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دانيشتووی :ممەھاباد
دی
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1357 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1303
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2960 :

ھادوری
عەزﯾﯾزخان بەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113488
دانيشتووی :ککانی سپی ،ورم
ەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگرری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=433
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2961 :

وی
د خوسرەو
عەزﯾﯾزمحەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417531
دانيشتووی :ببازگر
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
سا ی شەھييدبوون: 1369
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3413
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە2962 :

عەزﯾﯾزی مامە حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7031357336
60413
سەرا شەھيد بوو.
 1لە شەڕی ببەردەرکی س
رۆژی 1930-09-06
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2963 :

ی
عەزﯾﯾم منبەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318208
دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4109
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2964 :

عەزﯾﯾمە ئينان  1998 / 11 / 16زﯾﯾندانی باتتمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307009
92939
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ژمارە2965 :

وی  1975ئ ليح ــ
کتەکين نااسراو بە ))ئەليف( ،لەداﯾکبوو
عەزﯾﯾمە سابوک
ردﯾن ــ
دەستدان؛  1994م ر
بەرواری گيانلەد
ی
دن ،شو ن و
شدارﯾکرد
جوش ،بەش
گەرج
ک
باگﯚک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207269
92288
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە2966 :

مانی
عەزﯾﯾمە عوسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213746
خە يفەليان ،نەغەده
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=705
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2967 :

گيت
عەگي
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103160332
22323
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شەھيد کی پپەکەکە.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باکووری ککوردستان
و ت:
ستان- PKK
پارتی کر ککارانی کوردس
پپارت:
ژمارە2968 :

الئەدﯾن برززنجە
عەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517919
ھەرد ،سنه
شتووی :کو ەھ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3828
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2969 :

ی؟
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74177
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2970 :

ی ئابادە
عەلی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32928
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2971 :

ی ئارام بيين
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317473
دانيشتووی :ککەڕەپوان ،تاراان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3348
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2972 :

ە
ی ئازمودە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814021
شتووی :سەرووکانی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1019
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە2973 :

عەلی ئازەرگونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514613
دانيشتووی :ئيندرقاش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1710
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2974 :

عەلی ئاقاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117083
دانيشتووی :کار ز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2948
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2975 :

عەلی ئاﯾدن  1998 / 10 / 20زﯾندانی بارتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313064892912
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە2976 :

ﻻﭘەڕە
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ی ئيبراھييمی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514617
ھەمزاوا
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1715
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2977 :

ی ئيبراھييمی 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118334
شتووی :سەرددەشت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2290
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2978 :

ی ئيراننژاد
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416493
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دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2280
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2979 :

عيل زادە
ی ئيسماع
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113712
ەب ش ر
شتووی :عەجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=709
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2980 :

عيلی
ی ئيسماع
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814020
ست ن
شتووی :شارس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1018
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2981 :

عەلی ئينفرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222217799
دانيشتووی :کە ش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3687
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2982 :

عەلی ئەبوبەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514616
دانيشتووی :قﯚلخەتەپە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1714
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە2983 :

عەلی ئەبوبەکری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118336
دانيشتووی :ناوچەی سەردەشت
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2291
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2984 :

ن
ی ئەحمەد س مان
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8152144258
89150
ئااژانسەکە ب وﯾشکردەوە ،ھاو تيە کورردەکە لە سا ی  2005لە ناوچەی تەرگگەوەری
ە تاوانی ئەندام بون لە ناو حزب کی ئﯚپﯚﯚزﯾسيونی
سەر بە پار زگگای ورم بە
س
بونی ماوەی
کوردستان بە  5ساڵ سزا دەدر ت و دووای تەواو ی
خﯚرھە تی کو
خ
دادوەری گشتی
ی
ەن دادگای با ی
 ،2011لە الﯾە
ن لە سا ی 1
ی ھەمدﯾسان
حوکمەکەشی
ح
ی لەس دارەد انی بﯚ دەردەەچ ت.
ئ رانەوە سزای
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە2985 :

ی ئەحمەدپور
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113711
ن 1361 :سەرچاوە:
مەرگە سا ی شەھيدبوون
غەدە بەرپرسا ﯾەتی :پ شم
شتووی :قەرەققەساب ،نەغە
دانيش
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.assp?link=707
ما پەڕڕی خاکەل وە7
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2986 :
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ی ئەحمەدزادە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514614
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1711
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2987 :

ی ئەحمەدی 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118411
شتووی :ولەژ رر ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3258
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2988 :

ماردﯾن
 1998 / 1زﯾندانی م
ک 11 / 16
ی ئەربەک
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307029
92944
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
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ژمارە2989 :

سی پور
ەر ئە ماس
ی ئەسغە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517926
دانيشتووی :ننيوەله
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3838
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2990 :

ی ئەس ننی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516841
شتووی :خەزاننی ،ھەوشارر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2675
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە2991 :

ی ئەس ننی 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517921
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سنە
دانيشتووی :س
ک.ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3831
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2992 :

دزادە
ی ئەسەد
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71743
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە2993 :

ەنی
ەف رەوشە
ی ئەشرە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718008
شتووی :دێ گگوالن سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3910
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە2994 :

ی ئەفشان
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514606
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1700
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2995 :

ی ئەفشيين
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318215
دانيشتووی :ببازارگه ،سەررشاخان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4119
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2996 :

ی
ی ئەمينی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214192

ﻻﭘەڕە

1409

http://www.kurdipedia.org

خوليسان
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1240
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2997 :

ی2
ی ئەمينی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118392
دانيشتووی :ککار ز
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2856
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە2998 :

ی3
ی ئەمينی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118401
شتووی :سەقزز
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3109
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە

1410

http://www.kurdipedia.org

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە2999 :

ی ،رەش
ی ئەمينی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418247
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4156
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3000 :

ستا د شاد
ی ئەکبەرر  -مامﯚست
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1129184624
42737
سا ی  1960خو ندنی
 1لەگوندی باانميلی سەر بەخانەقين للەداﯾکبووەو س
ە 1948/3/31
لە
سەرەتاﯾی تەوااوکردووە.
سەرەتاﯾی لەخو ندنگەی ئئە وەندی سە
س
ماوەﯾەدا پەﯾوەندﯾی
خانەقين تەواووکردووەو لەوم
ەسا ی  1966خو ندنی ئئامادەﯾی لەخ
لە
کوردستانەوە کردووە.
ە
پارتی دﯾموکراتی ک
ی
ستان و
ەﯾەک تی قوتاابيانی کوردس
بە
دان سەر
سا ی  1968پەﯾمانگەی ممامﯚستاﯾانی لەباقووبە تەواوکردووە لەنناحيەی مەﯾد
س
ەقەزای خانە
ئا ﯚزبوونی
 19لەکاتی ا
ستا دامەزراوەەو سا ی 972
ەقين بەمامﯚس
بە
تەقە
ە
ەﭬا کی
خﯚی و چەند ھە
خانەقين ی
ن ن وان پارتی و بەعس لەخ
ەﯾوەندﯾيەکان
پە
وﯾستيان بيگرن ،بە م
ن
ەقين دەکەن و بﯚ رۆژی دوواﯾی
ی ئەمنی خانە
ەئﯚتﯚمب ل کی
لە
ەدەستيان قووتاربوو و رووﯾککردە چيا .
لە
خراوی ئاوەسپپی سەر
سراوی ر کخ
ماوەﯾەک ل پرس
خانەقين بوو م
ماوەﯾەک کادرری ناوچەی خ
م
سکﯚی
دام لقی کەررکوکی )پ.د..ک(و ھەتا نس
ەناوچەی کفرری بوو ھەتا گەﯾشتە ئەند
بە
ەی قەرەداغ ککادرو پ شمەرگە بوو.
 1975لەناوچە
5
19
باوکی لەخانەقين لەسا ی 974
ی
چونکە ما ی
ە
مانی،
ەراﯾەوە سل م
گە
نسکﯚ
اش
پا
ِ
ستاﯾی بﯚ
برﯾاری گگواستنەوەی راژەی مامﯚس
دەرکرابوون بﯚ سل مانی و لەو وە حکوم
مەت ِ
گەراﯾەوە
فەلووجە دەرککردو ئەوﯾش ببەناچاری لەووێ دەستبەککاربوو ھەتا س
فە
سا ی  1978گ ِ
چەندسا يک
زەراﯾەن چ
دی
لەگوند
زﯾاتر
و
مانی
سل
ی
لەدەوروبەری
و
مانی
سل
بﯚﯚ
ِ
مامﯚستابوو.
م
شتمانيی کورددستان و لەس
ەسەرەتای ددامەزراندنی ﯾﯾەک تيی نيش
لە
سا ی 1976ەووە
چاالکانە
ە
تی بوو
سﯚشياليست کەئەوسا با کی ﯾەک ی
ەرﯾزەکانی بززووتنەوەی س
لە
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ککارﯾکردووە.
سل مانی
ەڵ نادﯾە خان پ کھ ناوەو  1982/2/6لەس
ەرﯾی و لەگە
سا ی  1980ژژﯾانی ھاوسە
س
ورەکەی رەوەەن
ی
ھيدبوونی لەگگەڵ
بوووەو پاشان تتا رۆژی شەھ
کچەکەی دەوەن و کو ِ
منەکان
کﯚ ينەوەی ئەم
خی لەبەر چااود ری و ل ﯚ
ەشاخ بردووﯾاانەتە سەر .ررووکردنە شاخ
لە
برﯾبوو لەل پررسراوەتی حززب و ترسی
ی
بووو کەمامﯚستتا عەلی قﯚنا غ کی
دﯾاری ِ
کانەی پەﯾوەندﯾيان پ وە ھەبوو.
ی
ەو خە
سەر خﯚی ئە
الپەﯾداببوو لەس
ال
حزبی سﯚشياليس
ی
ەرکوکی
بوونی ل پرسرراوی لقی کە
مامﯚستا لەکاتتی شەھيدبو
م
ستی
فەرماندەی
ی
سەرکرداﯾەتی ئەو حزبە بوووەو
ککوردستان بوووەو ئەندامی ئيحتياتی س
سنووری شارەەزوور بووە .
عەسکەری س
ع
شياليستی
شەھيدانی حزبی سﯚش
ی
چارەنووسی
ی
ک
ن بﯚماوەﯾەک
راپەرﯾن
ەدوای
لە
ِ
ەک تيی نيشتتمانيی
ی شەھيد دﯾﯾسانەوە سەنگەرەکانی ﯾە
ککوردستان دﯾارنەبوو ،گيانی
ەرەنگاری
خەبات و ﯾەکەم بە
ت
ە دەبژ ر ت ،ممە بەندی ﯾەکەم چاوھە ھ نانی
ککوردستان ھە
و ﯾەکەم نەعررەتە.
ەتﯚپی
ﯾارﯾيەکان بەتاﯾبەت لە
ن
باش بووە لەھەموو
ج ئاماژەﯾە کەشەھيد ﯾاارﯾزان کی ش
خانەقين و
ھە بژاردەی خ
ەرکەوازی و ھ
دو ئيتيحاد ئە
پ کە لەھە ببژاردەکانی ممەسفای وەند
ی ناسراو بوووە .
ھە بژاردەی ددﯾالە ﯾارﯾزان کی
ھ
لەگەڵ شەھييد  6پ شمەررگەی تر لەو بەرگرﯾيەدا
ەداخەوە لە  1983/10/7لە
بە
شەھيددەبن
ش
سەرچاوە :نەووزاد فەﯾزو ال ئاغا  -ما پەڕڕی پوک سەننتەر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
خانەقين
شارەکان:
ش
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە3001 :

ی
ی باباخانی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417529
دانيشتووی :ککانی رەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3415
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3002 :

ی بارونی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817677
دانيشتووی :ببندەرە ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3557
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3003 :

ی بازﯾان
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32920
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3004 :

ن
ی بانەﯾيان
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354183
32956
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3005 :

ی باﯾەزﯾدی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814026
دانيشتووی :ققسقەپان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1024
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3006 :

ی بوبان
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517922
سنە
دانيشتووی :س
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3832
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3007 :

ەتی
ی بەشارە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117764
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جوانرۆ
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3658
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3008 :

ی بەگی ش رزاد
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518279
دانيشتووی :ﯾﯾەکشەوە
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەی کﯚمار
بە
1
سا ی شەھييدبوون1326 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4201
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3009 :

ی بەال
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514612
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1708
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3010 :

ی
ی پاوەری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218160
دانيشتووی :ووەرمزﯾار ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4052
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3011 :

نە
ی پيرچيانە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814018
دانيشتووی :ددە وان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1015
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3012 :

ی پيرۆت ززادە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514287
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شتووی :ھەمرران
دانيش
مﯚستای شﯚڕڕش
ساﯾەتی :مام
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1241
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3013 :

ی
ی پيرۆتی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113713
شتووی :گردەققيت
دانيش
گری ھ ز
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=710
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3014 :

ی2
ی پيرۆتی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814982
دانيشتووی :بباگردان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1690
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3015 :

ی پيشنمااز
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514610
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1695
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3016 :

ی پەروەر
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714017
دانيشتووی :ممام ھەﯾبە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1014
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3017 :

وانی
ی پەھلەو
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017377
شتووی :مەرﯾووان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3257
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3018 :

ی تاتورە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117433
شتووی :ولەژ رر ،مەرﯾوان
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3304
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3019 :

شی)
ی )دەرو ش
ی تبەکوتی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318210
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4112
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3020 :

عەلی ترﯾتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514609
دانيشتووی :قەباکەندی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1696
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3021 :

عەلی تەپەکوتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324814030
دانيشتووی :ب کﯚس
بەرپرساﯾەتی :ج گری لک
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1028
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3022 :

عەلی تەنومەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215116729
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دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2534
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3023 :

ی جيھانگييری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414600
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1699
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3024 :

ی
ی جيھانی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3140750558
80173
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سا ی دا لە س دارە
ەمەنی  32س
ەوﯾن لە شارری تاران لە تە
سا ی  1985لە زﯾندانی ئە
س
درا.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
سياسی
جﯚری کەس :چاالکی س
ج
جﯚری کەس :لەس دارەددراو
ج
ژمارە3025 :

ی
ی جەاللی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216732
حەماميان
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2535
5
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3026 :

ی جەواھييری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217464
دانيشتووی :م سواری ،کا مياران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3357
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3027 :

ی چکﯚڵ
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414596
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1691
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3028 :

ی
ی چەلەبی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5010837065
57184
سا ی  1947لەداﯾکبووە.
س
شەکانی زەرەﯾاان لە
 1979بوو کە بەدەەستی جاشە
1
ە  29لەسەر  30مانگی نييسانی
لە
ﯾەک تی نيشتماانی کەوتنە ببﯚسەوە
ەرگەکانی ک
گگوندی ز ﯾنجﯚﯚ لەگەڵ پﯚل ک لە پ شمە
گﯚڕی ونە.
ی
غەدر دران ..تتا ئ ستا
و بەر گولەی غ
عەباس شوان
سەرچاوە :فەﯾسبووکی عە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە3029 :

ک شوان
ی حوس ن پور  -کاک
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514605
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1701
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3030 :

ی حوس ن زادە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214867
شتووی :زاواک و
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1924
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3031 :

ی حوس نپەناھی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617946
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3829
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3032 :

ی حوس ننی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817673
دانيشتووی :ددەودان ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3555
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3033 :

ب نژاد
ی حەبيب
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517923
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3833
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3034 :

ی حەداد
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416501
شاتمان
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2295
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3035 :

ەنيانی
ی حەسە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618292
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4220
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3036 :

ی
ی حەنيفی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816300
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دانيشتووی :ئئارمردە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2061
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3037 :

ە
ی خارﯾجە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216741
چواردﯾوار
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2544
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3038 :

ی خاليدﯾان
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516846
دانيشتووی :ننسارە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2685
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3039 :

عەلی خانەميری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218159
دانيشتووی :مەنسورئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4051
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3040 :

عەلی خرم پناە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514611
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1694
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3041 :

عەلی خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214416500
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دانيشتووی :بباساوێ
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2293
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3042 :

ی خزری 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516505
ڵ
شتووی :گرژاڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2289
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3043 :

ی خوالی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514618
ە
شتووی :گيتکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1713
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3044 :

ەزادە
ی خەليفە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617264
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3104
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3045 :

کوفە
حەمە شک
رەوەند  -ح
ی داستانر
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418236
دانيشتووی :ممەرﯾوان
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4142
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3046 :

ی
ی دوستی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516847
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دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2684
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
دﯾواندەرە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3047 :

شی
ی دەرو ش
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414597
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1693
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3048 :

ﯚشی
ی دەرەخﯚ
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324714015
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دانيشتووی :تتﯚبزاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1012
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3049 :

ت رەنج
ی دەست
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514604
ش
شتووی :گاگەش
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1705
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3050 :

ی راھنما
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016680
ەی بانە
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2060
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3051 :

ی رەحماننی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617262
شتووی :قو قوو ە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3107
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3052 :

ی
ی رەحيمی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518275
دانيشتووی :ققەرەقاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4199
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3053 :

ی
ی رەزاﯾی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216740
شتووی :قە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2537
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3054 :

عەلی رەسو زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324814024
دانيشتووی :شنﯚزەنگ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1022
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3055 :

عەلی رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813113
دانيشتووی :د شەمس ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=168
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە3056 :

ی رەش
ی رەسو ی  -عەلی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813114
دانيشتووی :ھ ﯾە ،شنﯚﯚ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=167
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3057 :

ی رەسو ی 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814983
ن 1367 :سەرچاوە :ما پەڕڕی
مەرگە سا ی شەھيدبوون
شتووی :گﯚمە يان بەرپرسااﯾەتی :پ شم
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=1716
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3058 :

ی رەسو ی 3
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118335
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ھە وێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2294
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3059 :

ی رەمەزانی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514615
سارەوان
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1712
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3060 :

ی زارعی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216735
شتووی :عەو ئاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2539
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3061 :

عەلی زوﯾبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514608
دانيشتووی :خانەگ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1697
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3062 :

عەلی زکالە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517925
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1376 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3837
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3063 :

عەلی زەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616891
دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2686
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3064 :

ی زەﯾنی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416492
دانيشتووی :ککونەمشک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2279
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3065 :

موقەدەم
ی سا ح م
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514603
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1704
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3066 :

ی
ی سا حی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414593
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1688
8
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3067 :

ی2
ی سا حی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118399
سليمان
شتووی :داﯾەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3106
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3068 :

ی سوری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814027
ەکەران
شتووی :کاسە
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1025
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3069 :

مانپور
ی سولەﯾم
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813087
دانيشتووی :ئئا يان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=197
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3070 :

مانی
ی سولەﯾم
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2161845507
74362
مانی
عەلی سولەﯾم
ع
ەردەشت
خە کی  :سە
خ
ت 1974.08.23
ە داﯾکبووی  :سەردەشت
لە
دبوون 03.01 :
ککاتی شەھيد
1994.0
ھيدبوون  :سە
شو نی شەھ
ش
ەردەشت
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شو نی گ کﯚ  :نيسکاوێ
چﯚنيەتيی شەھيدبوون  :دەرگيری
پ شمەرگە لە ھ زی گيارەنگ
سەرچاوە :ما پەڕی شەھيد )حدک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3071 :

عەلی سو تانپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617252
دانيشتووی :حاجی ئەول
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3099
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3072 :

عەلی سﯚفی حەسار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215917014
دانيشتووی :باخچە ميشە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2859
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3073 :

ی سﯚھراابی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614654
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1717
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3074 :

ی سيامەند
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514620
دانيشتووی :تتەور ز
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1707
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3075 :
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عەلی سيوجگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070313573360415
رۆژی  1930-09-06لە شەڕی بەردەرکی سەرا شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3076 :

عەلی سەداقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617261
دانيشتووی :قەﯾلەسوون ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3108
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3077 :

عەلی سەراﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220617254
دانيشتووی :سەرا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3102
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3078 :

عەلی سەرماﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216737
دانيشتووی :حوس ن مامە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2541
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3079 :

عەلی سەعيدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223318224
دانيشتووی :باﯾەوە ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4128
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3080 :

عەلی سەعيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324814023
دانيشتووی :دە وان
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1021
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3081 :

می
ی سەليم
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517920
دانيشتووی :س وات ئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3830
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3082 :

حی
ی سە ح
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32903
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3083 :
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ی
ی سەﯾدی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214194
شتووی :لەﯾالننە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1244
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3084 :

عی
ی شوجاع
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617253
دانيشتووی :ککورکەنای
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3100
0
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3085 :

ی
ی شکاری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017015
شتووی :ھەمززەقاسم
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2860
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3086 :

مان
ی شيشم
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050497
74193
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3087 :

ی شيالن
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318211
شار
دانيشتووی :نناوچەی پيرانش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4115
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3088 :

عەتی
ی شەرﯾع
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617945
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ھەنگژان ،سننه
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3834
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3089 :

ف زادە
ی شەرﯾف
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314195
دانيشتووی :ببناوﯾلە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1247
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3090 :

سی
ی شەمس
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314894
شتووی :ن زێ
دانيش
مﯚستای شﯚڕڕش
ساﯾەتی :مام
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1243
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3091 :

ی شەھاببی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216739
سەﯾداوا
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2543
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3092 :

ی عاق ی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214890
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1940
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3093 :

ی عوسماانی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417530
ە
شتووی :چەوتە
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3414
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3094 :

ی
ی عومەری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814029
دانيشتووی :ققسقەپان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1027
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3095 :

سی
ی عەباس
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414598
دانيشتووی :ققالوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1692
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران -
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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حدکا
ژمارە3096 :

ی عەبدوللی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814028
الجان
شتووی :کﯚنەال
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1026
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3097 :

و ئازادە
ی عەبدوو
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71828
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3098 :

ی عەبدو ئازادە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416496
دانيشتووی :ببەردەسور
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2283
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3099 :

ی عەبدو ئازادە 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416495
دانيشتووی :ب ژوێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2284
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3100 :

ی عەبدو ئازادە 3
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416494
دانيشتووی :ب شاسب
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2281
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3101 :

ی عەبدو ئازادە 4
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617256
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دانيشتووی :دداﯾەسليمان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3103
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3102 :

ی عەبدو
عەلی

فەتاح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216376
60349
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3103 :

ی عەبدو
عەلی

کﯚڵ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414231
ەی رەبەت
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1347 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1285
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3104 :
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ھی

ی عەبدو
عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214191
ت
دانيشتووی :نناوچەی رەبەت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1239
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3105 :

ھی 2

ی عەبدو
عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118363
دانيشتووی :ئئەحمەدبرﯾو
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2285
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3106 :

ی
ی عەزﯾزی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514607
سور
شتووی :د مەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1698
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3107 :

کەری
ی عەسکە
عەلی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121513504
48731
کە ش خی تەرﯾقەتە.
ەبدو و برازاای ش خ عەببدولکەرﯾمی شەدە ەﯾە ە
ککوڕی ش خ عە
ەسکەر( لەدااﯾکبووە ،ش خ عەبدو ی باوکی ﯾەک ک بووە لە
سا ی  1937لەگوندی )عە
س
الﯾەنگرە د سﯚﯚزەکانی ش خ مەحمودی نەمر.
مادەﯾی
خو ندکاری ئام
می الو تيداو ئەو کاتەی خ
ی لە سەردەم
ی عەسکەری
شەھيد عەلی
ش
دواترﯾش بووە بە
ش
قوتابيانی کوردستان-ەەوەو
ی
ک پەﯾوەندﯾکرددووە بە ﯾەک تتی
بووو لە کەرکوک
ی کوردستان .
ی دﯾموکراتی
ەندامی پارتی
ئە
بەئەندامی
ی
تابيانو الواندا ببوو
دا لەھەردوو ر کخراوی قوتا
چاالکييەکانيد
ە ئەنجامی چ
لە
 1958بوو بەئەندامی ليژنەی نناوچەی کەرککوکو لە
1
ەمموزی
لييژنەی با و ددوای 14ی تە
سا ی  1960بەئەندامی ککﯚميتەی ناوەەندﯾی
گرەی ئاشکرا ی پارتی-دا س
ەکەمين کﯚنگ
ﯾە
ھە بژ ردرا.
ھ
ندنی زانکﯚی واز ل ھ نا .ئەو کاتەی
سی خو ی
کردن بﯚ ئيشوو کاری سياس
بﯚﯚ خﯚ تەرخانک
پارتی
ی
شتی ،سەرکردداﯾەتی
باارزان کەوتە ببەرھ رشی خ ە نەﯾارەکانی دەوروپش
پارتی و
ی
ی عەسکەرﯾييان نارد بﯚ باددﯾنان بﯚ سازددانی ر کخراووەکانی
شەھيد عەلی
ش
ی بارزان و بارززانييەکان .
ەشدارﯾکردن لە پاراستنی
بە
ی ئەرکەکەی بەجﯚر ک ئەنجامدا کە بوووە ج گەی ر زی ش خ
ی عەسکەری
شەھيد عەلی
ش
عەلی حەمدی و ئەحمەد عەببدو دا
ی
ەحمەدی بارززان و لە بادﯾننان ماﯾەوەک لەگەڵ
ئە
ەﯾەﯾان
ککە ھەردووکيان ئەندامی ککﯚميتەی ناوەەندی پارتی ببوون و کاروبارری ئەو ناوچە
ی شﯚڕشی ئەﯾلول .
ەڕ وەئەبرد تا دەستپ کردنی
بە
نان
ەرگە لە بادﯾنا
سراوی پ شمە
دا وەک ل پرس
ەگەڵ دەستپپ کردنی شﯚڕڕشی ئەﯾلولد
لە
کخستنی ھ زەکانو بەرزکرردنەوەی
گەورەی بينی لە ر ک
ی
ماﯾەوە تا سا ی  .1962رۆ کی
م
ورەی جەماوەرری ناوچەکەوو سەرکرداﯾەتی چەندﯾن شەڕﯾشی ککرد .دواتر گەڕڕاﯾەوە
خەبات.
ت
ە فەرماندەی ھ زی
مانی و بوو بە
نااوچەی سل م
سياسی پارتی-ﯾەووە.
سی
سا ی  1964پەﯾوەندﯾکرد ببە با ی مەکتتەبی
س
ەکانی
سا ی  1974کە شەڕ ھە گيرساﯾەوەو ھ رشی سووپای ع راق ببﯚ سەر ناوچە
شەھيد
نززﯾک بارەگای بزووتنەوەکە دەستيپ کرد ،پاراستنی ئئەو ناوچەﯾە ررووبەڕووی ش
کەری کراﯾەوەەو ناوچەکەی پاراست.
عەلی عەسک
ع
عەلی
ی
ەوەکە
ھەرەسھ نانی بزووتنە
ھ
دوای راگەﯾاندنی ر ککەوتنننامەی جەزائئيرو
گەڕاﯾەوە باشووری ککوردستان و ر کخراوی
ە
کيدا
ێ ھاوڕ ی نزﯾک
ەگەڵ ھەندێ
عەسکەری لە
ع
ستەوە بﯚ باشوووری ع راق .
ەغدا دورﯾخس
حکومەتی بە
ن دامەزراند ،ح
)بزووتنەوە(ﯾان
شتمانيی کورردستان پەﯾوەەندی پ وە کرااو لەگەڵ
ە سەرەتای ددامەزراندنی ﯾەک تيی نيش
لە
ەﯾاندە ھ زی پ شمەرگەو ببەمەش تەوژم کی
ی شﯚڕشی نوو دا خﯚی گە
دەستپ کردنی
خشی .
گگەورەی بەجوو نەوەکە بەخ
شتمانيی کوردستاندا بە ئەندامی مەکتە
ەک تيی نيش
ە ﯾەکەمين ککﯚبوونەوەی ﯾە
لە
ەبی
ستان ھە بژ رددرا.
ەرماندەﯾی ھ زی پ شمەررگەی کوردس
سياسی و فە
س
چاونەترس بوو ،لە کاررەساتی ھەککارﯾی-دا
س
ی مرۆﭬ کی ئاازاو
ی عەسکەری
شەھيد عەلی
ش
رۆۆژی 7ی تەممموزی سا ی  1978بەدﯾللی شەھيد ککرا.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ژمارە3108 :

عەلی عەلی دوست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816285
دانيشتووی :ناوچەی بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2033
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3109 :

عەلی غەوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541632904
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3110 :

عەلی فەروخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330514619
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دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1709
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3111 :

عەلی فەﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017378
دانيشتووی :ل و ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3256
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3112 :

عەلی قاچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330414601
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1702
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3113 :

ی قادری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214193
ت
شتووی :رەبەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1242
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3114 :

ی قادری 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814019
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1016
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3115 :

ی قازی
عەلی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113537
شنﯚ
دانيشتووی :گگوندەو ە ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=585
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3116 :

ی قازی 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118472
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4211
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3117 :

ی قاسم پور
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216738
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دانيشتووی :ننﯚبار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2542
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3118 :

ی
ی قوربانی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217470
سەر بە
ر
"بزوەش" لە ناوچەی کام ران
"
ەلی پا ەوان"" خە کی ئاواﯾی
نااسراو بە "عە
عەلی ھ ز کی سررووشی زۆر بەھ زی
ی
ن کردستان(ەە .کاک
ستان)استان
پاار زگای کوردس
حيزبی
ی
شمەرگەی ھ زی ب ستووونی
ی
ی پ درابوو .پ
ەو نازناوەشی
ھەبوو بﯚﯾە ئە
ھ
ناوچەی کام ران بووو .ئەو کاتە کااک عەلی
ی
دﯾمﯚکراتی کووردستانی ئ رران لە
پ شمەرگەی ھ زی ب ستووون بوو ،ئەو ھ زە ھ شتا بە ش وەی ر کوپ ک ر ک نەخرابوو،
ی و لە کاتی ھ رشەکاندا بەشداری دەەکرد و وەک
بﯚﯚﯾە زۆرتر لە ھ زی بەرگری
ەرکی خﯚی بەڕ وە دەبرد .تاکوو بەداخە
سەرپەلی نيززامی پەل ک پ شمەرگە ئە
س
ەوە لە
سا ی  1360واتە تەنيا دووو ساڵ دوای ھاتنە سەرککاری کﯚماری ئيسالمی ئ رران،
س
کی زۆر بەخاک ئەسپ ردرا.
شداری خە ک ک
شەھيد بوو ،للە د کەی خﯚﯚﯾاندا بە بەش
ش
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ی( لە10:29:55 2012-4-24 :
عەلی قوربانی
)ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3119 :

ی
ی قەرەلی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216734
شتووی :قەرەللی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2538
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3120 :

عەلی گدرونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314896
دانيشتووی :گەرۆر
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1245
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3121 :

عەلی گو پەرەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732946
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3122 :

عەلی گوێ رەش

ﻻﭘەڕە

1461

http://www.kurdipedia.org

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114153
دانيشتووی :پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1346 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1161
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3123 :

عەلی محەمەد نەقدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817684
دانيشتووی :قﯚرﯾقە  ،پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3558
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3124 :

عەلی محەمەدئەمين زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214416502
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دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2296
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3125 :

ەدپەنا
ی محەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416504
دانيشتووی :ببناوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1379 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2297
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3126 :

ەدزادە
ی محەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917013
کستان
شتووی :داشک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2858
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3127 :

ەدزادە 2
ی محەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318213
دانيشتووی :پپيرانشار
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4113
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3128 :

ەدی
ی محەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516506
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2287
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3129 :

ی مرادی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3171441065
55583
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بەدﯾل گيرا و
ل
 1988 ،13لەککاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە
سنە  -سا ی 366
ن شەھيدکرا.
پاشان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە :کورد
رۆژھە تی کوردستاان
و ت:
شارەەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە3130 :

ی
ی منبەری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217472
دانيشتووی :ووەرمەھەنگ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3349
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3131 :

ەلی
ی مورسە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215917011
دانيشتووی :تتەرمەکچی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2854
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3132 :
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ی
ی ميناﯾی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416499
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2292
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3133 :

ی م ھرەباانی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617255
سە تەکەلتو
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3101
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3134 :

ودی
ی مەحمو
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814022
شتووی :زەنگيااوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1020
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3135 :

ی مەزنە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514621
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
 1983-06-02لە شاری تەوور ز گوللەبارانکرا)
) 1لە رۆژی 2
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1706
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3136 :

ی مەلئازادە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314895
ن
شتووی :گﯚمان
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1246
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3137 :
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حمەدی
ی مەالئەح
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813152
دانيشتووی :ش خان ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=123
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3138 :

ی
ی مەلەکی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418243
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4151
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3139 :

دی
ی مەم ند
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113717
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ەفا
چەقەڵ مستە
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=708
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3140 :

ی
ی مەوالﯾی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220617263
شين
شتووی :ک لەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3105
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3141 :

ددوست
ی مەولود
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016672
دانيشتووی :گگەرد نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2401
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3142 :

ی نازم حييکمەت
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113716
دانيشتووی :ککﯚسەکەر ز ،نەغەدە
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=711
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3143 :

ی نوری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216736
شتووی :قولەرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2540
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3144 :

ی نوری 2
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317124
شتووی :کەڵ کانی
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2683
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3145 :

عەلی نوری 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817674
دانيشتووی :نﯚدشە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3556
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3146 :

عەلی نوﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113581
دانيشتووی :دزەی مەرگەوەڕ
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=538
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3147 :

عەلی نەزەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222117765
دانيشتووی :جوان ۆ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3659
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3148 :

عەلی نەسير زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217119
دانيشتووی :چﯚپلی
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2855
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3149 :

عەلی نەسيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017016
دانيشتووی :قﯚجە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2861
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3150 :

عەلی نەقی منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517930
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1369 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3836
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3151 :

عەلی نەوزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717299
دانيشتووی :تەموتە ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1370 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3155
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3152 :

عەلی ھاشمی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317474
سادات
شتووی :لﯚنيس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3347
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3153 :

ن
ی ھەرزن
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113710
ەغەدە
دانيشتووی :ککانی بداغ ،نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=706
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3154 :

ی ھەژار
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3142017332
21791
 19لە گوندی عەو َنە
لە سا ی 943
عەلی عەبدو عەلی – ببە عەلی ھەژژار ناسراوە ە
ع
ھە يناوە.
چاوی بە دونيا ە
ی
مەت ک ش و جوتيار
ە شاری ھەوول ر لە بنەماللەﯾەکی زەحم
لە
ھەول ری تەواو کرد و سا ی  1976کﯚلييژی ﯾاسا
سا ی  1962پەﯾمانگای ماامﯚستيانی ھ
س
ەول ر پار زەراﯾﯾەتی کردوە و لە
ستەنسرﯾەی تەواو کرد و للە دادگای ھە
ە زانکﯚی مس
لە
دووژمان.
ن
ستی
ھەمان دادگا گگيراوە بە دەس
ھ
دامی
شنبيرانی کورد بووە .ئەند
ی ﯾەک تی نووسەران و رۆش
ەژﯾانی مەدەنی  :ئەندامی
لە
ەی
ەندامی ﯾەک تتی مامﯚستاﯾان بوو .ئەندامی کﯚمە ی
سەندﯾکای پارر زەران بوو ئە
س
بوو .
مەنوسان و
ھونەرە جوانەککان کورد بووەە .ئەندامی ﯾﯾەک تی رۆژنام
ھ

ﻻﭘەڕە

1474

http://www.kurdipedia.org

لە ژﯾانی سياسی  :عەلی ھەژار لە زووەوە پ وەندی بەپرس و رەوشی سياسی
کوردی کردبوو .ئەوەی کە ئەگ نەوە بﯚم عەلی ھەژار لەو کاتەی کە لە پﯚلی
شەشی سەرەتاﯾی بوە زۆر جاران خزمە نزﯾکەکانی و تاﯾبەتی خالی شەھيد
دەستی ئەگرت و ئەی بردە دەروەی گوندی عوﯾنە بﯚ ئەوەی بالکراوەکانی سياسيان
بﯚ بخو ن تەوە کە ئەو کات کە تەنھا حزبی شوعی ھەبوو لە گﯚرەپانی سياسی .
پاشان شەھيد علی ھەژار پەﯾوەندی بە ﯾەک تی قوتابيان کرد و بە ماوەﯾەکی کورت
بەرپرسيارەتی با ی وەرگرت .
پاشان وردە وردە لەپپلەی سياسی سەر ئەکەوت لە بەر ل ھاتوی و د سﯚزی .و
ئەوپالنە برﯾتی بوون :
•بوە بەرپرسی ﯾەک تی جوتيارانی کورد .
•بەرپرسی لقی دووی پارتی دﯾمکراتی کوردستان .
•بەرپرسی لقی ھيران و نازەنين .
•ئەندامی ليژنەی دانوستانی پارتی دﯾمکراتی کوردستان بوو.
•ئەندامی ليژنەی ناوەندی پارتی دﯾمکراتی کوردستان .
•دەستەی دامەزر نەرانی بزوتنەوەی سﯚسياليست بووە.
شەھيد عەلی ھەژار پاش ئەوەی کﯚتای بە شﯚرشی کورد ھات لە سا ی 1974
ﯾەک لەو کەسانە بوو کە باوەڕی تەواوی بە بەر دەوامی شﯚرش و خەبات سياسی
کورد ھەبووە ،باوەری تەواوی بەوە ھەبوو کە شﯚرشی کورد تەنھا کيشە دەرەکيەکان
نەبوە بﯚ شکست.
بە کو ھﯚکارە ناوخﯚﯾەکان ک شەی ھەرە گەورەکانی شﯚرش بوو .ھەردەم شەھيد
عەلی ھەژار ناکﯚکی وک شەی لەگەل دەرەبەگەکانبی ناو شﯚرشی کوردی ھەبوو و
زۆر جار ئەگەﯾشتە ئەو رادەﯾە کە بە توندی بەرەنگاری ﯾەک ئەبونەوە...
سا ی  1975کات ک کەگﯚرەپانی سياسی کورد چﯚل بوو ژمارەﯾەک لە کادﯾرو خەبات
گ رانی ئەو کات کەوتنە جموجول و ب ﯾارﯾان دابە در ژە بە شﯚرش وە ئەرکی
بەرەنگاری بگرنە ئەستﯚ و در ژە بەخەبات بدەن.
سەرچاوە :چاالک عەلی ھەژار  -ما پەڕی ستاڤ ميدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ھەول ر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3155 :

عەلی ھەمزەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214416497
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دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2286
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3156 :

ی
ی وەحيدی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113588
شتووی :ورم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=530
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
پارت:
ژمارە3157 :

ی وەھاب زادە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216733
سەرچاوە :ما پەڕی
سەرپەل سا ی شەھيدبووون 1359 :س
ەی بﯚکان بەررپرساﯾەتی :س
شتووی :ناوچە
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2536
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

1476

http://www.kurdipedia.org

پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە3158 :

ی
ی وەﯾسی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117782
دانيشتووی :بباﯾنگان ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3678
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3159 :

ی2
ی وەﯾسی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214416498
ەرەش
شتووی :کولکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2288
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3160 :

ی کاکەبراا
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814025
شتووی :کە ەککين
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1023
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3161 :

ی کاکەخاانی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215916984
دانيشتووی :ززکيوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2830
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3162 :

ی ک شيننکﯚف
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2032000048
87455
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
پارت:
ی شيوعی ع اق
حزبی

ژمارە3163 :

ش
ی ک وڕەش
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414599
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سماﯾلکەت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1689
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3164 :

ی2
ی کەرﯾمی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118370
ی مەرزﯾنگان
شتووی :گﯚلی
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2545
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3165 :

ی خەج
ی کەمەری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414602
دانيشتووی :ئئيندرقاش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1703
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3166 :

عەلی ﯾوسف زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113591
دانيشتووی :ز وە ،ورم
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=527
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3167 :

عەلی ﯾوسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221217471
دانيشتووی :ئەلک
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3350
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3168 :

عەلی جەليل نسەﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155320100484
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3169 :

عەلی فازل ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155322100491
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3170 :

عەلە گون سووتاوی چاﯾچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070313573360407
رۆژی  1930-09-06لە شەڕی بەردەرکی سەرا شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3171 :

عەولە سيسی چاﯾچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070313573360406
رۆژی  1930-09-06لە شەڕی بەردەرکی سەرا شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
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سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3172 :

عەﯾننو

دی
خاليد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113485
دانيشتووی :ب راسب ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=436
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3173 :

ی حەبيب
غازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9011232357
72786
کبووی 1954
لەداﯾک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
سەروشو ن
ی کەس :ب س
جﯚری
ی کەس :قووربانيی شەڕی ناوخﯚ
جﯚری
ژمارە3174 :

ی
ب حەﯾدەری
غالب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616889
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دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2688
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
دﯾواندەرە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3175 :

ب رەسو ی
غالب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516857
شتووی :ئا ب غ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2689
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3176 :

ب عەليزادە
غالب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117419
دانيشتووی :ژژن ن ژن ن
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3299
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە

1483

http://www.kurdipedia.org

و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3177 :

غو م ئابياری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221417528
دانيشتووی :پشتەنگقلخانی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1370 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3416
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3178 :

غو م حوس ن سەﯾف پەناھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517929
دانيشتووی :گرگسگەورە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3841
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3179 :

غو م خەليفەزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717272
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سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3117
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3180 :

غو مرەزا بارززی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354183
32958
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3181 :

دنی
غەرﯾﯾب ھە ەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3190807362
21533
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە3182 :
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ی
فار ئازەروارر  -منبەری
غەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517928
دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3840
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3183 :

فار جەمال
غەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7070950377
71844
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
پارت:
ی شيوعی ع اق
حزبی
ژمارە3184 :

فور ئە
غەفو

ور
پو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214870
ە
شتووی :قومقە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1928
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە3185 :

ی
فور چوپانی
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717275
ساحيب
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3116
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3186 :

ی
فور دالوەری
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614650
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1738
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3187 :

دی
فور رەوەند
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013299
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شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=215
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3188 :

می
ی ئيبراھيم
فور سﯚفی
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514637
شتووی :ئەتاب غی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1737
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3189 :

ی
فور سەناﯾی
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516511
شيوەبراﯾم
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2304
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3190 :

غەفور غەفاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817682
دانيشتووی :شەرەکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3561
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3191 :

غەفور قوربانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084213725
دانيشتووی :س لەکە ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=718
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3192 :

غەفور محەمەدنژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214869
دانيشتووی :مەھاباد
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1927
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3193 :

فور مەھدﯾﯾزادە
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418252
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4162
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3194 :

ەﯾی
فور ھەمزە
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016685
شتووی :بانە
دانيش
دامی ک .ناووەندی
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2063
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3195 :

فاتمە ئﯚزەن  -رۆژبين
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070592951
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە3196 :

فاتمە جەمشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717269
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3119
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3197 :

فاتمە حەدداد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871756
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
رەگەزی کەس :خانمان
ژمارە3198 :

فاتمە حەمە ئەمين عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860372
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3199 :

فاتمە حەمەسەعيد حەمەکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062722163860370
رۆژی  1987-05-13لە راپەڕﯾنەکەی ھە ەبجە شەھيد کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3200 :

فاتمە دالوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084113723
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غەدە
دانيشتووی :ککانی باغ ،نەغ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=719
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3201 :

مە دﯾبانی
فاتمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71757
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3202 :

مە ناسری
فاتمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717270
شتووی :سەقزز
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3120
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3203 :

وی
ح سەنگاو
فاتيح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122209364
46919
جوتياری شاری سەنگاو لەداﯾکبووە ،بەھﯚی
ی
ەکی
سا ی  1966لەخانەوادەﯾە
س
دن بووەو
ەرداری خو ند
ﯾيەوە دەستبە
غی سەرەتاﯾي
ھەلومەرجی ئا ﯚزی ژﯾان ،فاتيح لەقﯚناغ
ھ
ەکە
ەمە چ نھ نييە
شوانی کردووە .ئە
ی
ن ،کاری جوتيياری و
بﯚﯚ دابينکردنی بژ وی ژﯾانيان
بکات و
ن.ک(ەوە ت
پەﯾوەندی بەڕ کخستننەکانی )ی.ن
ی
(19
ەتەمەنی  12سا ی )978
لە
ەوسای
ەمەفرەزەی 2ی کەرتی3ی ھەر می ئە
 (19بب ت بەپ شمەرگە لە
ەسا ی )981
لە
 198شەھيدککراوە.
5ی قەرەداغ .لە 82/10/23
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3204 :

ی
ر رەحمانی
فاخر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113483
دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=438
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3205 :

ی
س پشابادی
فارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217469
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دانيشتووی :پپشاوە ،کاميارران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3352
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
کامياران
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3206 :

ی
س چوپانی
فارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218179
شتووی :؟
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4073
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3207 :

فاروق ئە

ەﯾسی
وە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617944
ه
دانيشتووی :ککوڕکوڕە ،سنه
ەللی
ەرپرساﯾەتی :کادری محە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3842
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3208 :

ی
فاروق تاھيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614649
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1739
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3209 :

فاروق جەبار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914220509
99497
جدەر و
ھەول ر لە خانەواددەﯾەکی رەنج
ل
ی س تاقانی شاری
 19لە گەڕەکی
ە سا ی 965
لە
ەسەرەتای دەەﯾەی ھەشتتەمی سەدەی
ککوردپەروەر چااوی بە دونيا ھە د نی ،لە
دەکات و
ت
جدەرانی کورددستان
ستنەکانی کﯚﯚمە ەی رەنج
دی بە ر کخس
بييست پەﯾوەند
ەکی پ شمەررگاﯾەتی
خەباتی شاخ و چە
ی
ەکەی دەگﯚڕ ت بﯚ
خەباتە نھ نيە
سا ی  1984خ
س
نەوەی
نەبەردی و روبەڕوبوونە
ی
ە تيپی  91ی سەفين دە کاتە شان و بەشداری دەەﯾان
لە
خﯚی بەج دەگەﯾﯾەنی،
ئازاو چا کانە ئەررکەکانی ی
ەوە و زۆر و
ھ رشەکانی ددوژمن دەب تە
ھەربﯚﯾەش دەەب تە ج گای سەرنجی ل پپرسراوانی پ شمەرگەی ئئەوکات و
ھ
چا کيان
ەندی ھەول ررە ،کە کار و چ
سەر بە مە بە
ستەﯾەی کە س
ی بﯚ ئەم دەس
ھە دەبژ ردری
ھ
ەر بەم
چکەکانی سە
ەول ر و شارۆچ
جەرگەی شاری ھە
ی
ە لە دوژمن للە ناو
گگورز وەشاندنە
سەرکەوتو دەەب ت و
ئەرکەشی زۆر جوام رانە و ئازاﯾانە س
ی
ەم
يدی ناوبراو لە
شارە ،شەھيد
ش
جوتيار و
سەردار سەعييد سﯚفی و ج
دەستەکەی )شەھيد س
ی
ی و ھەﭬا نی
ەگەڵ ھاوڕی
لە
ەرگەﯾەکی تررﯾش( گورزی زۆر کارﯾگەر للە
ەﯾوب و بەختييار کاوانی و چەند پ شمە
ئە
ھەراسان
ناو پاﯾتەختی ھاوﯾنەﯾان پ ھ
گای ئاراميان لەنا
ش نن و ج ی
ەعسيە دڕندەکان دەوەش
بە
شﯚڕش
حە شەڕانگ زاننە و خيانەتکارەکان بە سززای گەل و ش
د ک لەو رۆحە
دەکەن و ھەند
سەفەری
ەکﯚ دەنی و ببەﯾەکجاری س
 19بارگەی لە
دەگەﯾەنن ،بە م بەداخەوەە لە 996/9/5
سەنگەرانی.
ھاوڕێ و ھاوس
شەھيدانی ھ
ب گەڕانەوە دەککات بﯚالی ش
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سەرچاوە :کاککﯚ عەبدو
س

 -ما پەڕی کووردستان ن ت

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ناوخﯚ
ﯚ
شەڕی
جﯚری کەس :قوربانيی ش
ج
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە3210 :

ەمی
فاروق رۆستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817680
دانيشتووی :ننەروێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3565
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3211 :

دی
فاروق فەرھاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214891
شتووی :کانی در ژ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1942
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3212 :
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دی 2
فاروق فەرھاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118402
شين
شتووی :ک لەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3118
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3213 :

می
ل ئيبراھيم
فازل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617943
دانيشتووی :س وات ئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3843
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3214 :

ەنتاب
ل سولوک  1998 / 11 / 19زﯾﯾندانی عە
فازل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307089
92958
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3215 :

ی
ە مەخموری
فاقە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4092222566
64451
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە3216 :

ی
ق حوس نی
فاﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917695
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3566
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3217 :

ق شازی
فاﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917694
سود
شتووی :نەوس
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3567
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە3218 :

دی
ق محەمەد
فاﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017369
ن
دانيشتووی :ددەری مەرﯾوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3259
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3219 :

ی
د حەﯾدەری
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516859
ی
شتووی :سيری
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1377 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2691
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3220 :

ی
د مستەفاا سو تانی
فوئاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102233843
32228
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مەرﯾوان لەداﯾکبوو .سا ی
ن
شاری
ککاک فواد سا ی  1949لە گوندی ئە ماانە سەر بە ش
ستی بە
لە بواری ئەلەککترۆنيک دەس
شەرﯾف لە تاران و ە
ف
ەتی
 1968چووە زانکﯚی سەنعە
8
سا ک دواتر للەگەڵ
سييەکانی دەستپ کرد .س
چاالکييە سياس
ھەر لەو وە چ
خو ندن کرد .ھ
خ
کھ نا کە دواتر بە کﯚمە ە ناسرا.
خراو کيان پ ھ
ھ ندێ لە رفيققانی لە پاﯾيززی  1968ر خ
گەورەﯾان ھەبوو لە ررووناککردنەوەەی زەحمەتک شانی
ن
ککاک فواد و ھااوڕ کانی رۆ کی
سا ی  ،1976ساواک
شای ئ ران .لە س
ی
ستگای
ککوردستان لە ژ ر زۆری دەس
سەرۆکی شﯚڕڕشەکان و بزوووتنەوە
خانە بووبە س
ی کرد بە م ئەو لە بەندﯾخ
دەستبەسەری
 (135لە بەندﯾﯾخانە رزگاری بوو.
ە .لە ) 1978گەالو ژی 57
نااڕەزاﯾيەکانی ناو بەندﯾخانە
شﯚڕشی دژە
ی
شەپﯚلەکانی
نی
ﯾەکگرتنی
ی
شکەوتن و
ن
کی گرﯾنگی لە پ
ککاک فواد رۆ ک
ەتی
کھ نانی ﯾەکيە
مەرﯾوان و سننە ھەبوو .پ ک
شای ئ ران لە شارەکانی م
دەسە تی ش
مەرگەکانی ککﯚمە ە )ئﯚرگاانی
چاالک کردنی ﯾەکەمين دەستەی پ شم
جووتياران و چ
ج
فواد لەو
ەکانی کاک فو
گرﯾنگرﯾن دەستکەوتە
ن
بوو لە
ن( ﯾەک ک و
نی کوردستان
زەەحمەتک شانی
سا ی  (1358ببە دەستی ھ زەکانی
خەرمانانی س
بووارەدا .کاک ففواد لە سا ی  9) 1979خ
کی چەکدارﯾدا کوژرا.
ن لە شەڕ ی
حکوومەتی ناووەندﯾی ئ ران
ح
ەر
بوو کە کارﯾيگەررﯾەکی زۆری ھەبوو لەسە
سيی کورد و
ەر کی سياس
ککاک فواد ر بە
جەماوەری ئ رران لە سا ی
دوای راپەڕﯾنی ج
روووداوەکانی رۆژھە تی کووردستان ی
ران ھ رش
گاڕدی شای ئ ن
ی
1979دا .پ ش تەواوبوونی خو ندن لە روووداو کدا ھ ززەکانی
9
تەمەنی نزﯾک
ی
ەودەم
سانەوەی خو نکارەکان ،کااک فواد کە ئە
شو نی حەس
ەکەنە سەر ش
ئە
جوور
ھاوڕ کانی بە ئاج
ڕ
مافەکانی خﯚی و
ی
پاراستنی
ی
بييست ساڵ ددەب  ،لە ئاکاامی
بەندﯾخانە
ە
ەی
ست و رەوانە
ەر بﯚﯾە قﯚ بەس
ھ رش ئەکا بﯚﯚ فەرماندەﯾەککی گاڕد .ھە
ەن پﯚستی بباش بﯚ
کردنی خو ندن کاک فواد لە چە
ی
ی رزگار بوون و تەواو
دەکر ت .دوای
بﯚﯾە قەت
ری ساواک بوووە و ھەر ە
لە ژ ر چاود ی
ککار کردن دادەەمەزرێ بە م ھەميشە ە
ەدا و دوای کووودەتای
ەو سەردەمە
خەرﯾکی کار بب ت .لە
ی
ستان
ر گەی پ نەدرااوە لە کوردس
ھيچ
 ،1953پارلەمان دەسە ت و سەربەخﯚﯾی خﯚی لەددەست دابوو و لە ئاکامدا ھ
3
پاراستنی
ی
ر خراوێ بە ش وەی تەواو دەسە تی ننەمابوو مەگەر پاشاﯾەتی .بﯚ
کھ نا بە
گرتن لە  CIAر خرراوەﯾەکيان پ ک
ەتی بە ﯾارمەتی وەر ن
ئااساﯾشی دەەزگای پاشاﯾە
ھەموو
و
ی دواتر س بەرری ترس و مرردنی خستە سەر
نااوی ساواک کە لە رۆژانی
19
ت .دوای 953
ستان بەتاﯾبەت
شتی و کوردس
ی ئ ران بەگش
نی جەماوەری
بووارەکانی ژﯾانی
سەرکوت کران بە م چەند
ت
جيبھەی ميلللی و حيزبی توودە بە تەوواوی
ئﯚﯚپﯚزسيﯚنی ج
196دا
ەکداری بوو .لە سا ی 69
ن کە ب واﯾان بە شەڕی چە
بززووتنەوەی ترر درووستبوون
کﯚ بوون ،ر خرراو کی
کارەکانی زانک
ھەﭬا ەکانی ککە زﯾاتر خو نک
ەنکەس لە ھ
ککاک فواد و چە
مارکسيسم و
م
د نن کە دواترر ناوی بوو بە کﯚمە ە .ئەووان ب واﯾان بە
سياسی پ کد
س
ەک ئەوەی و تانی
داخوازﯾەکانی خە ک ،نە
ی
لەسەر
ر
ی راستی بوو ﯾانی
سﯚشياليزمی
س
داری
شەڕی چەکد
کە ب واﯾان بە ش
ی ئاﯾدﯾيا داﯾانناابوو .وەھا ە
سەر بنەمای
رۆۆژھە ت لە س
ەبوو و خﯚﯾان بە جياواز لە سياسەتەکاانی حيزبی تتوودە ئەزانی و لەو سەردەمەدا
نە
بززووتنەوەی پارتيزانيان بە پ وﯾست نەدەەزانی.
دﯾخانە دەب و لە ئاکامی مانگرتن کدا ال
ک فواد لە بەند
ی ئ ران کاک
نززﯾکی راپەڕﯾنی
کاک فواد لە
ک
ن .کات
سييەکانی دﯾﯾکە رزگار دەبن
 19لەگەڵ بەنندکراوە سياس
گگەالو ژی 979
ەورە بوو و
ەزموون کی گە
خەرﯾک رابردنی ئە
ک
ەندﯾخانە رزگااری بوو کورد ستان
بە
ياسی بەسەر دەھات .لە ماوەﯾەکی ککەم و بە گەڕاانەوەی
گگﯚڕانکارﯾەکی گرﯾنگی سيا
شارەکانی خﯚﯾﯾان و بزووتنەووەﯾەکی سياسی کﯚمە ﯾەتی
ەندامەکانی کﯚمە ە بﯚ ش
ئە
حسەﯾن
کەساﯾەتی وەک کاک فواد ،حەمە ح
ی
ھەبوونی
ی
ەڕ کەوت کە بە د نياﯾيەوەە ب
بە
سدﯾق کەماننگەر ،قەت پ ک نەدەھات .رﯾخراوی
ککەرﯾمی ،دوکتتور جەعفەر شەفيعی و س
جەماوەری ئ رران نھ نی بووو ،بە م
سەرکەوتنی راپەرﯾنی ج
ی
ش
چەن رۆژ پاش
ککﯚمە ە ھەتا چ
دی لە دامەزر ننەرانی کﯚمە ە لە
ی
می ﯾەک
سەﯾن کەرﯾم
ە دوای کوژرانی حەمە حس
بە
شاری سەقز لە 15ی شووباتی 26) 1979ی
ی پﯚليسی ش
روووداوی داگيررکردنی بنکەی
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ر بەندان  ،(1357بزووتنەوەی کﯚمە ە خﯚی ئاشکرا دەکات.
لە کەمتر لە سا يکدا خە کی کوردستان کە ئ ستا رووداوە سياسيەکانيان ال گرﯾنگ
ببووە و خﯚﯾان بە بەرپرسی داھاتووی و ت دەزانی ،قﯚناغ کی خﯚشی دﯾموکراتيان
رابردبوو ،بەرامبەر دەسە تی کﯚماری ئيسالمی دەوەستان و لە مافە رەواکانی
خﯚﯾان دەستھە گر نەبوون .ھەر بﯚﯾە خوم نی رابەری ئەوکاتی کﯚماری ئيسالمی
دەستووری کردە سەر ھ زە تازە پ کھاتەکەی سوپای پاسداران کە کوردستان داگير
بکەن .ھەروا بەنی سەدر ﯾەکەمين سەرۆککﯚماری ئ ران راﯾگەﯾاند تاکوو ھ زەکان
کارﯾان لە کوردستان تەواو نەبووە ناب ت پﯚتينەکانيان دەرھ نن.
لەو کاتەدا لە سەرانسەری و تی ئ ران ،کوردستان تەنھا شو ن ک بوو کە فەزای
ئاوە ی سياسی ھەبوو بوﯾە دەسە تی ناوەندی دەﯾەوﯾست سەرکوتی بکات .لە
ھاوﯾنی سا ی  (1358) 1979شار و گوندی کوردستان بوو بە ئامانجی ھ رشەکانی
سوپای پاسداران و ئەرتەشی ئ ران لە ئاسمان و زەوﯾەوە و ھيزەکانی ئەرتەش
رەوانەی شارەکانی کوردستان کران .بە م لە پاﯾيزی ھەر ئەو سا ەدا بو دەرب ﯾنی
ناڕەزاﯾی گشتی جەماوەری شارەکان ،مەجبوور بوون شارەکان ج بھ ن.
کوردستان ھەتا بەھاری  (1359) 1980ئازاد ماﯾەوە تاکوو دﯾسان بووە ئاکامی
ھ رشەکانی کﯚماری ئيسالمی و ئەوە بووە دەستپ کی دووھەمين بەرەنگار
بوونەوەی گەالنی رۆژھەالتی کوردستان بەرامبەر ھيزەکانی کﯚماری ئيسالمی و
کاک فواد ئەرک کی دﯾاری ھەبوو لە رﯾخستنی ئەو کﯚ نەدانە.
کاک فواد لەو سەردەمەدا بووە ھﯚی چەن سەرکەوتن لە بواری کﯚمە ﯾەتی و
سياسی لە کوردستاندا ،لەوانە:
ھاندان بﯚ ر کەوتنی بزووتنەوەﯾەکی ب و نە لە کوردستان
کردنەوەی درگەی وتوو ژ لەگەڵ داگيرکەران
ھ نانە ناوەی ژنان بﯚ بزووتنەوە کﯚمە ﯾيەتيەکان
گەﯾاندنی ئەنجامەکانی وتوو ژەکان و دانيشتنەکان بە جەماوەر
سووربوون لەسەر ب ﯾاردان لەالﯾەن ھە بژ ردراوەکانی خە ک
پەﯾوەندی ن وان حيزبەکانی کوردستان
ئامادە کردنی کوردستان بﯚ ھ رشەکانی دواتر
ڕ خستنی ر خراو کی بەرگری پ کھاتوو لە پ شمەرگەکان بﯚ پاراستنی خە کی
کوردستان و مافەکانی لە ھ رشەکانی نامرۆﭬانەی ئەرتەش و بەتاﯾبەت سوپای
پاسدارانی ئ ران
بەرگری لە شەر و توندوتيژی کە باشترﯾن بە گە بﯚ ئەوە ،لە ھاوﯾنی سا ی 1980
) (1358خە کی مەرﯾوان بﯚ دەرب ﯾنی ناڕەزاﯾی خﯚﯾان لە جياتی توندوتيژی بەرامبەر
بە داگيرکەران ،شار ج دەھ ن .
ڕۆ ی کاک فواد لە م ژووی بزووتنەوەکانی رۆژھە تی کوردستان دوای  1979ب و نەﯾە.
تەنھا 8مانگ دوای رزگاری لە بەندﯾخانە و تا کاتی کوژرانی لە تەمەنی 31سا يدا ،لەو
ماوە کەمەدا ،توانی الپەڕەﯾەکی نوێ لە م ژووی ئازادﯾخوازی گەلی کورد
بنەخش ن ت.
شەھيد بوونی کاک فواد ئەگەرچی خەم کی ﯾەکجار گەورە بﯚ جەماوەر و بزووتنەوە
بوو ،ئەما لەراستيدا ش وازی رووداوەکە بﯚخﯚی د تەز ن و دوور لەوەی بوو کە بتوانر ت
چاوەڕێ بکرێ .خﯚم نی رابەری کاتی کﯚماری ئيسالمی ،سادق خە خا ی دەکات بە
حاکمی شەرع لە کوردستان و ئەوﯾش لە کوشتنی رۆ ەکانی کوردستان ھيچ
کەمکاری نەدەکرد .لە ﯾەک ک لە ھە مەتەکانی لە شاری مەرﯾوان دوو دانە لە براکانی
کاک فواد بە تاوانی ئازادﯾخوازی لە س دارە دەدات .بە ب وبوونەوی ئەو ھەوا ە شاری
مەرﯾوان تووشی ئا ﯚزی ئەب ت .کاک فواد کە لەو کاتەدا لە دەرۆی شاری مەرﯾوان
دەب  ،بﯚ ھ من کردنەوەی شار و بﯚ الی داﯾکی جەرگسووتاوی )نەھيە خان( بە
نھ نی دەگەڕ تەوە مەرﯾوان .دوای دﯾتنەکانی ،کاتی گەڕانەوە ،لە گﯚند ک بە ناوی
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بەستام ،لە ن وان شاری سەقز و مەرﯾوان ،زۆر بە ھە کەوت تووشی دەستەﯾەک
خﯚفرۆش و پاسداری سوپا دەبن و بەشەڕ د ن .ژمارەی ھەوا نی کاک فواد زۆر کەم
دەب و بﯚ شەڕ نەڕۆشتبوون بﯚﯾە لە ئاکامدا ،بەداخەوە کاک فواد و چەندانە لە
ھاوڕ کانی شەھيد دەکر ن.
مستەفا چەمران کە خو ندنی لە والتی ئەمرﯾکا تەواو کردبوو و زانای شەڕی پارتيزانی
بوو ،ھەر بﯚ بەرەنگاری دەگەڵ بزووتنەوی خە کی کوردستان و پووچەڵ کردنەوەی
خەباتی چەکداری پ شمەرگەکانی کوردستان رەوانەی کوردستان دەکر ت .وەک
ئەوەی باسی دەکەن ئەگەرچی دۆشمناﯾەتی ھەبووە دەگەڵ کاک فواد بە م رﯾزﯾان
ھەبووە بﯚ ﯾەک .دە ن دوای دﯾتنی تەرمی کاک فواد فرم سک دەڕ ژ ت و دە ن ھەر
بە دەستووری چەمران بوو کە نەوەک ھەميشە کە ب زﯾان دەکرد بە تەرمی
شەھيدانی کورد ،تەرمی کاک فواد ھەتا شاری مەرﯾوان دەبەن و ئەﯾسپ رنە دەستی
خە ک .تەرمی کاک فواد لە قەبرانی تا ەسواری گوندەکەی ،لە تەنيشتی دو براکەی
حسەﯾن و ئەمين دەن ژر ت ،ھەر ئەو دوو برای کە بﯚ دﯾتنی تەرمی ئەوان گەڕابووﯾە
مەرﯾوان و ببوە ھﯚی شەھيد بوونی؛ ھەر ئەو گﯚڕستانەی دوو ساڵ دوای ئەوە دوو
برای دﯾکەی کاک فواد و ژمارەﯾەک زۆرتر لە بنەما ەکەی و ھاوڕ کانی ت يدا بوونە
ميوان.
ڕ بازی کاک فواد و کاک حەمە حسەﯾن کەرﯾمی و دوکتور جەعفەر شەفيعی لە
بواری سياسەت ،کﯚمە ﯾەتی و شەڕی چەکداری و ھﯚکارەکانی دامەزراندنی
کﯚمە ە ،دەگەڵ کﯚمە ە دوای ئەوان بە رابەری کەساﯾەتيەکانی دﯾکە گﯚڕدرا .بﯚﯾە زۆر
کەس کﯚمە ەی کاتی کاک فواد لە کﯚمە ەی ئ ستا جودا دەزانن و ھ ندێ کەس
ھﯚکاری ئەوە ،زۆر نزﯾک بوونەوەی کﯚمە ە لە کومونيستی ئ رانی دەزانن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە3221 :

فواد جەنگدووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071800
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3222 :

فەتاح ئابدار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317129
شتووی :عەو تەپەسی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2554
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3223 :

فەتاح ئاودەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814033
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1032
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3224 :

دنژاد
فەتاح ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614642
شتووی :خەتاﯾﯾی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1749
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3225 :

فەتاح ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922145413027
دانيشتووی :سەرگيز ،شنﯚ بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1358 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=79
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3226 :

فەتاح پورخاليدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218162
دانيشتووی :دەزگر ورم
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4055
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3227 :
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ور
فەتاح چ ھرەپو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330514638
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1744
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3228 :

فەتاح حاجی رەشيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614639
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1745
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3229 :

ی
فەتاح حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817686
سياو ،پاوه
شتووی :دەگاس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3569
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3230 :

يدی
فەتاح خورشيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614644
دانيشتووی :ققارنجە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1747
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3231 :

ی
فەتاح رەحيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216745
شتووی :سارووجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2553
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە3232 :

فەتاح رەزمگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614640
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1746
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3233 :

فەتاح سازواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614648
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1740
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3234 :

فەتاح سﯚھرابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614646
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1742
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3235 :

فەتاح عيسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9011232357
72787
کبووی 1937
لەداﯾک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
سەروشو ن
ی کەس :ب س
جﯚری
ی کەس :قووربانيی شەڕی ناوخﯚ
جﯚری
ژمارە3236 :

ی
فەتاح عەبدولی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413801
دانيشتووی :ووەزن  ،نەغە دە
دی
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ناوەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=720
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3237 :

ور
فەتاح عەزﯾزپو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614645
شان
شتووی :گام ش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1743
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3238 :

ی
فەتاح عەالﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516512
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2305
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3239 :

فەتاح عەلی ززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614647
شتووی :م انە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1741
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3240 :

فەتاح عەليزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614641
دانيشتووی :قجی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1748
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3241 :

فەتاح فەتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817685
دانيشتووی :زەردووﯾی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3568
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3242 :

فەتاح قەرە تاش  1998 / 10 /22ئامەد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306529
92917
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3243 :

غا
فەتاح محەمەد ئەمين  -فەتاح ئاغ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818113545
54737
زی خەبات
ناوچەی شارباژ لەدداﯾکبووە ،فەررماندەی ھ ی
ی
سا ی  1940لە گوندی نﯚڕڕکی
س
ھيد بووە.
 198لە ناوچەی حاجی ھﯚﯚمەران شەھ
ی  17لەسەر 18ی 80-11
بووو ،لە شەوی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :سەربازی
ج
سياسی
جﯚری کەس :چاالکی س
ج
ژمارە3244 :

فەتاح محەمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816302
شتووی :ن زەرۆۆ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2064
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3245 :

وری
فەتاح مەشھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113481
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دانيشتووی :مميراوا ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=439
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3246 :

فەتاح نادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216751
جەلی
شتووی :گوﯾکج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2551
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3247 :

ی
فەتاح ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214871
ەی مەھاباد
شتووی :ناوچە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1929
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3248 :

ی2
فەتاح ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118374
شتووی :موشييرئاوا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2552
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3249 :

حو
فەتح

ەﯾسی
پيروە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517927
شيرکوژ ،بيجاار
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3839
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3250 :

حو
فەتح

دەری
حەﯾد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516860
شتووی :ش خ حەﯾدەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2692
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3251 :

حو
فەتح

ری
خەﯾر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516858
خاکەل وە
ەھيدبوون 1362 :سەرچاووە :ما پەڕی خ
ەتی :سەرپە ل سا ی شە
شتووی :ش رککوژ بەرپرساﯾە
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2690
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3252 :

حو
فەتح

ستەمی
رۆس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113501
سە ماس
دانيشتووی :ککەشکاو ژ ،س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=420
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
س
سە ماس
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3253 :

حو
فەتح
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113496
دانيشتووی :جەنگە سەر ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=424
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سە ماس
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3254 :

فەتحو

منبەری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517931
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3844
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3255 :

فەتحو

مەحمودی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221817679
دانيشتووی :شمشير ،پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3562
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3256 :

فەتحيە عەبدو

 1998 / 11 / 18زﯾندانی مە تيە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070792956
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە3257 :

فەخرﯾيە ئەحمەد سابير
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102610091062599
لە رۆژی  1974-04-24لە بﯚردومانەکەی قە دز دا شەھيد بووە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت بە )ليستی شەھيدانی بﯚردوومانەکەی
قە دزێ( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-10-25
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3258 :

فەخرەدﯾن ئيسماعيلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113499
دانيشتووی :ميراوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=421
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3259 :

فەخرەدﯾن محەمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118449
دانيشتووی :گﯚجار ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4056
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3260 :

فەخرەدﯾن مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517940
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1371 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3854
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3261 :

فەخرەدﯾن منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517938
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دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3853
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3262 :

فەرامەرز بەرااتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213728
ە ،نەغەدە
شتووی :چيانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=721
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3263 :

س نی
فەرامەرز حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217468
شان
شتووی :کرماش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3353
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
شارەەکان:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
کررماشان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3264 :

شوەری
فەرامەرز کش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813070
شنﯚ
دانيشتووی :د گورج  ،ش
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=117
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3265 :

قی
دﯾن سادق
فەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250955207
73897
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
ژمارە3266 :

حی
دﯾن سا ح
فەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517935
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3848
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3267 :

ی
فەرززاد منبەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617942
شتووی :نييەر
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3849
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3268 :

ی
شاد باباﯾی
فەرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616884
دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2725
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3269 :

فەرشاد باباﯾی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222517933
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3846
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3270 :

فەرھاد ئابادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218163
دانيشتووی :کيسن ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4057
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3271 :

فەرھاد ئە ماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017370
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دانيشتووی :ببﯚرﯾەر ،مەرﯾو ان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3260
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3272 :

ھاد خوشببين
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517934
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3847
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3273 :

ف
ھاد خەفاف
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2311226037
74558
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ
پپارت:
جﯚری کەس :نووسەر
ج
ژمارە3274 :

قيان
ھاد سادقي
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517937
شتووی :سنە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3852
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3275 :

رو ھی
ھاد شوکر
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717274
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3122
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد

ﻻﭘەڕە

1524

http://www.kurdipedia.org

رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3276 :

ھاد شەب ەندی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817681
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3564
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3277 :

ھاد کەنعان
فەرھ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915531810
00481
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
خانە
شارەەکان:
ەقين
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە3278 :

ی
وخ تاھيری
فەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717271
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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1525

http://www.kurdipedia.org

http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3121
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3279 :

وخ خدری
فەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517549
دانيشتووی :ببيوەنيژ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3423
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3280 :

ی
فەرﯾﯾد رەشيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017371
شتووی :کەڕئاووا
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3261
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە3281 :

ی
فەرﯾﯾد فەرەجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517556
شتووی :رەزاو مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3309
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3282 :

ی
فەرﯾﯾد منبەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318209
دانيشتووی :ننييەر
ی
ەرپرساﯾەتی :ب سيم چی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4108
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3283 :

ەج جدی
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017042
ی کەند
شتووی :نەبی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2871
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3284 :

ەج حوس ننی
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818048
شتووی :بلەبزان ،پاوه
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3563
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3285 :

ی
ەج زارعی
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017026
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2869
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3286 :

دی
ەج شامراد
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017043
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2870
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3287 :

ەج عەبدو
فەرە

عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60357
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3288 :

ەج وەندەرر نەﯾی
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20521282612386
شەھيد بوو.
د
لەشەڕ کدا
ڕ
 198دا
83-11-29- 2
ەڕ کەوتی 28
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:

ژمارە3289 :
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ەجو
فەرە

منببەری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517932
شتووی :نييەر
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3845
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3290 :

وەری
ەﯾدون ئەنو
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218182
شتووی:
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4077
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3291 :

ەﯾدون جەباری
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717273
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3123
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
سەقز
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3292 :

فەرەﯾدون حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222117766
دانيشتووی :مەنسورئاغا
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3660
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3293 :

فەرەﯾدون خوسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222617941
دانيشتووی :ئالەوالغ ،سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3850
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3294 :
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ەﯾدون قادری
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517566
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3183
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3295 :

ست
ەنگدووست
ەﯾدوون جە
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71799
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3296 :

شەنگە
ەﯾدوون ش
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32921
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3297 :

فەق

چاوشينی
براﯾم چ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413043
دانيشتووی :گگرکەگور ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=63
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3298 :

فەق

عەبدو

ەد
محەمە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0301114316
62654
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3299 :

فەق

عەبدو

ەدی
محەمە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325214188

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ننواوێ
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1233
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3300 :

فەق

ەدزادە
محەمە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218164
المئاباد
شتووی :ئيسال
دانيش
گری لک
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4058
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3301 :

ک ئﯚﭬا چااالکی فيدائی
 1ﯾوکسەک
1999/2/2
فەالت قادر 25
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307179
92978
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3302 :

ی
ھيم بابکانی
فەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113472

ﻻﭘەڕە
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سە ماس
دانيشتووی :ززەنگ ئاوا ،س
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=449
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3303 :

ی
ھيم تاھيری
فەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018116
شتووی :خ ەگﯚﯚش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4003
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3304 :

زو
فەﯾز

ی
ئاقاﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017018
شتووی :گوێ ئاغاج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2863
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

پارت:
ژمارە3305 :

زو
فەﯾز

و
تادوو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217467
ن
ەنگ ،کامياران
شتووی :پشتە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3354
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3306 :

زو
فەﯾز

دەری
حەﯾد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518265
دانيشتووی :ددﯾواندەرە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4185
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3307 :

زو
فەﯾز

رازی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017024
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دانيشتووی :قەرەومەر
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2867
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3308 :

فەﯾزو

عەباسی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017023
دانيشتووی :عەلی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2866
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3309 :

فەﯾزو

گو ی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017044
دانيشتووی :گوێ ئاغاج
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2865
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

پارت:
ژمارە3310 :

زو
فەﯾز

ی
لوتفی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017025
ەپيری
شتووی :کﯚسە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2868
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3311 :

زو
فەﯾز

ميرزا پور

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017019
خەزاﯾی
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2864
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3312 :

ستادی
سەل ئوس
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113480

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ش خمەزار ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=440
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3313 :

ەری
سەل منبە
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517936
دانيشتووی :ننييەر
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3851
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3314 :

ەبانی
سيروان تا ە
سەڵ تا ەبانی  -سي
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910962
سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
پارت:
ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە
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ژمارە3315 :

قادر ئاغ يانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614668
حاجی لەک
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1757
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3316 :

قادر ئاھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614667
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1760
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3317 :

قادر ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141925188
87243

ﻻﭘەڕە
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مرۆﭬی ب تاوان
ی
مە
13ی کﯚچی ھەتاوﯾدا لە گگوندی قە تان دەگەڵ کﯚم
ە ی 1ی 359
لە
سالمی اﯾران بە کﯚمەڵ کووژران.
چەکدارانی کﯚماری اس
ی
ی
کە بە دەستی
و سيﭭيلی دﯾک
سيان
سﯚران کەرباس
سەرچاوە :فەﯾسبووکی س
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ژمارە3318 :

ی
قادر ئيبراھيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413799
سەرشاخان
ن
شيوەبرسی،
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=724
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3319 :

ی2
قادر ئيبراھيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814985
شتووی :چوارگگا
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1762
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە3320 :

قادر ئيزەدپەنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317159
 1365سەرچاوە :ما پەڕی خاککەل وە
1
سا ی شەھييدبوون:
تی :ئەندام س
شتووی :سەقزز بەرپرساﯾەتی
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2974
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3321 :

ی
قادر ئيفتخاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814041
چەشمەگﯚل ،،شنﯚ
دانيشتووی :چ
ئاوارە
ە
ی ھ زی
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1042
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3322 :

نژاد
قادر ئەحمەدنژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516513
شتووی :قو ت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2306
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3323 :

ی
قادر ئەرشەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814042
دانيشتووی :تتﯚبزاوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1043
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3324 :

قادر ئەسەدزاادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71742
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3325 :

قادر ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71805
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ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3326 :

قادر بارانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614661
ھاباد
دانيشتووی :نناوچەی مەھا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1764
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3327 :

ی
قادر باﯾەزﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562212915
دانيشتووی :ئئاسناوێ ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=48
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3328 :

ی2
قادر باﯾەزﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814956
ن
شتووی :گﯚمان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1252
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3329 :

ی3
قادر باﯾەزﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113557
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=564
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3330 :

قادر بەھمەنياار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213729
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ەدە
دانيشتووی :بباﯾزاوێ ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=723
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3331 :

ی
قادر جەسوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413045
دانيشتووی :ننە ﯚس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=61
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3332 :

ور
قادر حاجی پو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114146
دانيشتووی :ببەرکەمران
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1153
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3333 :

قادر حوس ن پور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516515
ێ
شتووی :ميراوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2309
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3334 :

قادر حوس ن ززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618291
ھاباد
دانيشتووی :نناوچەی مەھا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4218
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3335 :

جی پﯚ
قادر حەسەن پور  -حاج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814039
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دانيشتووی :پپەسوێ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1040
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3336 :

قادر حەسەن زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814043
دانيشتووی :گگردکسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1044
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3337 :

قادر حەسەن فەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814040
دانيشتووی :ددربکە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1041
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3338 :

قادر خاوەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614657
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1758
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3339 :

وی
قادر خوسرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916331
دانيشتووی :ز وە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2111
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3340 :

ەک
قادر خوشنمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714680
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1753
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3341 :

ی
قادر دامساری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113471
دانيشتووی :ففەﯾروزﯾان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=451
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3342 :

قادر داوەردان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814037
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1038
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3343 :

قادر رابيت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516517
دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2310
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3344 :

قادر رﯾحان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314198
دانيشتووی :ررەبەت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1251
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3345 :

ی
قادر رەحمانی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413800
ێ ،نەغەدە
دانيشتووی :ددەشتی قوڕێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=725
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3346 :

ی2
قادر رەحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814947
دانيشتووی :گگردکسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1033
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3347 :

قادر رەحيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317128
شتووی :قولەرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2555
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3348 :

قادر رەسوڵ ننژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814046
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ک.ش.پيرانشاار
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1047
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3349 :

قادر رەسو پور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013278
شتووی :شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=236
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە3350 :

دە
قادر رەسو زاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414239
دانيشتووی :ققە تاسيان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1254
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3351 :

ی
قادر سل مانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050477
74164
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3352 :

ی
قادر سەعيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717287
ە
شتووی :ئالجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3124
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3353 :

حمەدی
قادر سەﯾدئەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013305
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=209
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3354 :

دی
قادر سەﯾد
قادر سەﯾدی  -سەﯾد قا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614643
دانيشتووی :ککامەم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1750
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3355 :

قادر شابازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618299
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4206
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3356 :

ژاد
قادر شاوانەنژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113535
دانيشتووی :ننە يوان ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=587
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3357 :

قادر شوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113534
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شنﯚ
دانيشتووی :ککانی رەش ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=588
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3358 :

ەرەفی
قادر ش خ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113541
شنﯚ
دانيشتووی :ئئەميرئاباد ،ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=581
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3359 :

دە
قادر ش خﯚزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013275
شتووی :ميراباد ،شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=237
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3360 :

قادر شەھبازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614659
دانيشتووی :مەرجان ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1761
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3361 :

قادر عناﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614655
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1754
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3362 :

قادر عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714682
دانيشتووی :پشتەپ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1751
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3363 :

قادر عەباسی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118371
دانيشتووی :ناوچەی بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2559
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3364 :

قادر عەبدو

پور

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324814045
دانيشتووی :توان  ،پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :کادری نيزامی
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1046
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3365 :

قادر عەبدو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714681
دانيشتووی :قەباکەندی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1752
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3366 :

قادر عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614656
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1755
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە3367 :

قادر فەتاحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814038
ێ
شتووی :رکاوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1039
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3368 :

ی
قادر فەرعانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814034
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1034
4
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3369 :

قادر فەالحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813097
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خورشت ،شننﯚ
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=185
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3370 :

قادر فەﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113449
دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=475
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3371 :

قادر فەﯾزی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118372
ی
دانيشتووی :گگام ش گﯚلی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2561
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3372 :

قادر قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414240
ن
شتووی :گﯚمان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1253
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3373 :

قادر قادری راد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216746
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2556
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3374 :

قادر قازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216747
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ساروقاميش
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2557
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3375 :

قادر قودرەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814036
شتووی :سەرووکانی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1037
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3376 :

قادر الجانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518261
دانيشتووی :ددە وان
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4180
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3377 :

قادر الوەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614658
دانيشتووی :مەھاباد بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1360 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1759
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3378 :

قادر لوتفيانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223618286
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1383 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3379 :

قادر محەمەدشاھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216749
دانيشتووی :رەحيم خان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2560
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3380 :

ی
قادر محەمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516518
سنجوێ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2312
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3381 :

قادر مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018122
س
شتووی :جلغەران سە ماس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4009
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3382 :

قادر مرادی 2
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222117767
دانيشتووی :شەروﯾنە
بەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کادر
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3661
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3383 :

قادر مسقەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216748
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2558
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3384 :

قادر ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813119
دانيشتووی :ش وەسماک ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=162
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3385 :

ی
قادر مەحمودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117763
شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3645
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3386 :

ی
قادر مەعروفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814044
دانيشتووی :ببەردەکورێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1045
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3387 :

قادر مەالﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516516
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ڵ
شتووی :توژەڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2311
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3388 :

ی
قادر مەولودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213726
غەدە
خە يفان ،نەغ
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=722
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3389 :

ی2
قادر مەولودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814986
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1756
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3390 :

ی3
قادر مەولودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118337
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2308
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3391 :

قادر نادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813123
خورشت ،شننﯚ
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=158
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3392 :

قادر نادری 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814948
ەمران
شتووی :بەرکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1036
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3393 :

قادر نورانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614660
دانيشتووی :ئئازاد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1763
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3394 :

قادر نەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71816
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3395 :

قادر و ردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214883
دانيشتووی :ممەنيجە ن
ک .ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1352 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1947
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3396 :

قادر وەفاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213730
ن
شتووی :لگ بن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=726
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3397 :

قادر کابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20523495512413
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گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کورد
و ت:
باشوووری کوردستتان
ھيد
ەس :شەھ
جﯚری کە
ەروشو ن
ەس :ب سە
جﯚری کە
ژمارە3398 :

قادر کەرﯾمی واحد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71792
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3399 :

ور
قادر ﯾوسف پو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516514
دانيشتووی :ممارەغان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2307
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3400 :

قادر ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016695
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دانيشتووی :بابە
بەرپرساﯾەتی:
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2065
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3401 :

قادر ﯾوسفی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218165
دانيشتووی :راژان ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4059
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3402 :

قادری ئيلھان  1998 / 11 / 16زﯾندانی س رت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313065992936
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە3403 :

قادری بەھرامی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0112220002
23247
کانی چەرمو لە ناوچەی ھەووشاری
ھەتاوی ئاواﯾی ی
ی
ەرماوەزی  13 62ی
رۆۆژی 7ی سە
ەردانی
شمەرگەکانی کﯚمەلە گە
ی
ھيدی شەر ککی قورس و نابەرابەری پ
دﯾواندەرە شاھ
لە حيماسەو
لەم شەرە پر ە
المی بو .م
چيا و ھ زە داگگيرکرەکانی ککﯚماری ئيسال
چ
عاتی خاﯾاند
ی کﯚمەلە گووردانی چيا دا کە  15سەع
ی پ شمەرگەی
ەخﯚبردوانەی
لە
سەقز ،دﯾواندەەرە،
گيرکەرەکانی رژﯾم کە لە شارەکانی س
ی
مارەﯾەکی زۆۆر لە ھيزە داگ
ژم
ەوە کوژران و ببرﯾندار بون و زەبەﯾەکی قوورسيان ل ککەوت.
بييجار و تيکاب کﯚی کرابونە
حيماسيەی دەکرد
ی
ھی ئەم شەررە
ککاک قادر کە تتا نزﯾک بە کﯚﯚتائی شەرەککە فەرماندەھ
ئازﯾزی بەخت کرد.
ی
ەی بەکرﯾگيراوانی رژﯾم و گيانی
ە داخەوە کەوتە بەر گوللە
بە
سەرچاوە :ما پەڕی بروسککە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ی ز.
کﯚمە ەی
پپارت:
ژمارە3404 :

قارەمان ش خ ئاغاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614670
ن
شتووی :کﯚخان
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1775
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3405 :

قارەمان عەبدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017027
شتووی :بلووز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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w.asp?link=2872
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3406 :

د
ی محەمەد
قازی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014274
46234
ەسا ی
قازی محەمەد لە
قاسم قازﯾيه ،ی
م
کوڕی ميرزا
ی
قازی محەمەدد کوڕی قازی عەلی،
قا
1900دا لەلەداﯾکبووە .
0
شتمانپەروەرﯾی ت دا بەھ ز بووە و زۆری ژﯾرانە
ی
ھەستی نيش
ھەر لەسەرەتتای الوﯾيەوەھ
ھ
زۆری
ەﯾشتوەو ی
لەم بارەﯾەوەپ گە
تازەھەبووەو زۆر زوو م
و
ەخو ندنی زاننستی کﯚن و
بە
ەگەڵ زمانی
گەلەعەرەبی و فارسی لە
ش ف رب ت ،جگ
ھەو يداوەزماننی ب گانانيش
ھ
ەبووە .
رادەﯾەکيش رووسی ،ئاشناﯾەتی ھە
ش
فەڕەنسەﯾی و ئينگليزی ،تتا
فە
سە تداران و
خە ک ،بە کو لەالﯾەن دەس
بننەما ەی سابب غ نەک بەتتەنيا لەالی خ
ەئازادﯾخواز و نيشتمانپەرووەر بوون .
ھەر بەبنەما ە
ی ر ز بوون .ھ
ەرپرسانی مييرﯾش ،ج گەی
بە
لەبەرەنگارﯾی
حی قازﯾيان لە
وەک ميرزا فەتتاح
دا پياوی ک
ەمی جيھانيد
ەشەڕی ﯾەکە
لە
ەد بەدﯾل
ساالر و محەمە
شەھيد بوو ،کوڕەالوەکانيشی س
د
راستەوخﯚ لەگگەڵ رووسان ل
ی رووسيای ئەو کات ،رەووانەکران و تا شﯚڕشی ئﯚککتﯚبر
گگيران و بﯚ شوو نەدوورەکانی
ھەر لەدﯾليدا ددابوون .
ھ
کخراو کی کوردﯾی بەناوی
و
ھاباد ر
1930دا لەمەھ
قازی عەلی بااوکی قازی ممحەمەد ،لە0
قا
حەمەد خياباننی
حەمەد پ کھ ننا .ناوبراو لەگگەڵ جوو نەووەی ش خ مح
بززووتنەوەی مح
ەردەوام بووە .
سەر ئەو کارەبە
193ﯾش لەس
دﯾيان ھەبوو ،تا سا ی 34
ەتەور ز پ وەند
لە
زەمان و پياو
ن
کی ناسراو و زااناﯾانی
ەگەڵ خە ی
قازی محەمەدد زۆری حەز ببەت کە وی لە
قا
ەکان ھەبووە .
ن
ەرۆک خ
چاکان و کوردانی نيشتمانپپەروەر و سە
چ
فەرھەنگی و
ی
ژﯾری زۆری بەکارری
ی باوکيدا بووەەبەقازﯾی شاار .لەبەر ی
ەدوای فەوتی
بە
ﯾەک دوو
سا ەکانی بەر لە1941و دواترﯾش بﯚ ک
ەرەو ژوور برددنی زانيارﯾی خە ک ،لەس
بە
ساڵ بەرپرساﯾەتيی بەڕﯾوببەراﯾەتی فەررھەنگ و ئەوققافی شاری مەھابادی
س
بەرپرساﯾەتی ئەودا،
ی
لەکاتی
ی
ەرھەنگی کرردوەو
ەئەستﯚوەگرتتوەو خزمەت ی بەرچاوی فە
بە
ەشدا لەگەڵ زۆربەی
ەمەھاباد کراوەتەوە .ھەر لەو پ وەندﯾيە
ەکەم قوتابخاانەی کچان لە
ﯾە
بووە .
خو ندکاران ،رۆۆشنبيران و ممامﯚستاکان زۆر نزﯾک ە
خ
ھەبووە .لەچە
کﯚمە ەی ژـ ک ھ
ە
دامەزر نەرانی
ر
قازی محەمەدد ر زی تاﯾبەتييی بﯚ
قا
ەند ساڵ
 194وەتا 1945دا ،ئەو ساتتەی کﯚماری
دەورەی ب مميرﯾشدا ،واتا لەسا ی 41
کھاتوە ،بەڕ وببەراﯾەتی ئەو لەبەڕ وەچووونی کاروبارەککان داوه ،بەتااﯾبەتی
ککوردستان پ ک
ەقشی .زۆر لەدامەزر نەرانی ژـ ک گفتتوگﯚ و
ەچارەسەرکرردنی ک شەککانی خ ی نە
لە
گەل کيان ھەوڵ لەگەڵ داوه ،تا
ەڵ کردوە و ززۆرﯾان خﯚش وﯾستوەو ل
راپرسيان لەگە
خە ک لەدﯾواننی ئەودا ،ئەووەی
ببب تەئەندامی ژ ک .زۆر لەگگر وگﯚ ی کارری رۆژانەی خ
مەحکەمەﯾان ناوبردووە ،کرراونەوە .
م
ەو کات ئ رانياان لەن و خﯚﯾاندا
ی ب گانەشەوەە ،ئەوانەی ئە
ەی نو نەرانی
قازی لەڕوانگە
قا
چﯚتەمەھاباد ت کﯚشاوەبەر لەھەموو
ھەر کەس چ
دابەشکردبوو ،ر زی تاﯾبەتييی ھەبووە .ھ
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کەس چاوی بەناوبراو بکەو ت .بانگکرانی بﯚ سﯚﭬيەت ھەر لەم پ وەندﯾيەدا بووە،
کەلەگەڵ دەستەﯾەکی گەورەچﯚتەباکﯚ .
قازی محەمەد کەبوو بەئەندامی کﯚمە ەی ژ ک و ناوی نھ نيی بيناﯾی بﯚ دانرا،
ئوم د کی زﯾاتری بﯚ بەرپرسان و خە ک داھ نانی کرد .لەئاکامی دەرکی بەکاتی و
ل ھاتووی رامياری ئەو و بەڕەزامەندی گەﯾشتنی بەرپرسانی کﯚمە ەدا بوو ،کەژـ ک
بوو بەپارتی دﯾموکراتی کوردستان و وەک پارت کی دﯾموکرات و پ شکەوتوو دەستی
بەت کﯚشان کرد .
قازی لەبەر ر زی تاﯾبەتی ،ئەوەی بﯚ ژـ کی ھەبوو ،بناغەی دامەزرانی پارتی
دﯾموکراتيشی ھەر بە25ی گەالو ژ بنچينەی دامەزرانی ژـ ک دانا.
پارت زۆر بەتوندی پەلوپﯚی ھاوﯾشت و ت کﯚشانی لەھەموو ناوچەی ئازادی
کوردستاندا پەرەی سەند .قەﯾرانی بەزۆر لکاندنی کوردستانی
بەئازەرباﯾجانەوەچارەسەر کرد و ناچاری کردن ل کدانەوەی جياواز بﯚ کوردستان بکەن.
بەدوای بەستنی ﯾەکەم کﯚنگرەدا1946.03.30 ،دا بەبەشدارﯾی نو نەری پارچەکانی
دﯾکەی کوردستان و مەال مستەفای بارزانی و سەرۆک خ ەکان و نو نەرانی ھەموو
چين و تو ژەکانی کوردستان پ کھاتنی ﯾەکەم کﯚماری کوردستانی راگەﯾاند .
ئەگەر تا ئەودەم جارجار لەرۆژنامەی کوردستاندا بەناوی پ شەوا باسی ل دەکرا،
لەدوای دامەزرانی کﯚمارەوەبەش وەی ئاشکرا نازناوی پ شەواﯾی پ بەخشراو ئەو
ناوەتا ئ ستاش لەن و کﯚڕوکﯚمە ی خە کدا ھەر باوە.
کات ک پ شەوا لەالﯾەن قوام السلطنەبﯚ تاران بانگھ شت دەکرێ و لەڕ کەوتی 28ی
کانوونی ﯾەکەمی 1946دا دەچ تەتاران ،لەالﯾەن ژمارەﯾەک لەشالياران ،نو نەرانی
پارلمان و نو نەری کوردەکانی تاران و نو نەری پارتەکان و ﯾەک تی کر کاران
لەفرۆکەخانەپ شوازﯾی ل دەکر ت .
رۆژنامەی اﯾران ما ھەر ئەوکات دەنووس ت :ئ ستا قازی محەمەد لەتارانەو
ئازادﯾخوازان چاوﯾان پ کەوتوە .دەردەکەو ت ،کەبيروڕای ئەو فەرمان ەواﯾانی ئازادی و
دﯾموکراسيەت لەتەواوی ئ ران داﯾە و مافی کﯚمە ﯾەتی و رامياری و مرۆﭬاﯾەتی بﯚ
نەتەوەی کوردﯾش لەگﯚڕ داﯾە .ھەر کار کی بەسوودی دﯾموکراسيەت ب الﯾەن
پ شەوای کوردستانەوەبەد ەوەپ شوازی ل دەکر ت .ھيوادارﯾن بەڕ زی قەوام لەو
گەشتەم ژووﯾيەکە ک وەرگر ت .
ئەو لەکاتی ما ئاواﯾی لەگەڵ مەال مستەفا دە  :من خﯚم فيدای خە کی دەکەم و
ھيچ کات وەک پ شەوەری و سەرانی ئازەرباﯾجان ناکەم ،تا و تەکەم لەخو ندا شە ڵ
ب ت و ھەزاران کەس بەکوشت بچن .
پ شەواو ھاوڕ يانی ئەوەندەی لەماوەی ﯾازدەمانگی کﯚماردا ھەو ياندا ،ھەر
ئەوەندەش لەو دادگا فەرماﯾشييانەی بﯚ موحاکەمەکردنيان داندرا بوو ،لەخﯚبردووﯾی و
ئازاﯾەتييان لەخﯚﯾان نيشان داوە .
لەبەرەبەﯾانی 1947.03.30دا پ شەوا قازی ،حەمەحوس ن خان سەﯾفی قازی
)ئامﯚزای پ شەوا( و ئەبولقاسم سەدری قازی )برای پ شەوا( بەدوای فەرماندران
لەدوو دادگای ناﯾاساﯾيە و فەرماﯾشيدا بەدەستی چەپە ی دوژمنانی گەلی کورد
لەچوارچرای شاری مەھاباد ،واتا ھەر لەو شو نەی 1946.01.22دا کﯚماری
کوردستانی ل راگەﯾەندرابوو ،لەس دارەدران و شەھيدکران و ھەر ئەو رۆژەلەسەر
شان و پيلی خە کی مەھاباد لەگﯚرستانی مەال جامی بەخاک سپ ردران .
قازی محەمەد لەپای س دارەدانی ر گای نەدا چاوی ببەستن و پەﯾﭭی :حەز دەکەم
لەدواھەمين چرکەی ژﯾانيشمدا بەسەربەرزی و چاوی کراوەوەلەنيشتمانی
خﯚشەوﯾستم ب وانم.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ننەتەوە:
و ت:
جﯚری کەس:
ج
جﯚری کەس:
ج

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ی
کەساﯾەتی
شەھيد

ژمارە3407 :

گ
سم ئەرژەنگ
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614665
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1768
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3408 :

سم حەسەنی
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221817687
شتووی :ش خاان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3570
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3409 :

ی
سم دەشتی
قاس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614666
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1767
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3410 :

ی
سم رەحمانی
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516520
دانيشتووی :ککاژێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2313
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3411 :

سم رەحيم پور
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614664
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1769
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3412 :

وی
سم رەسو
زادە  -قاس
سم رەسو ز
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614662
ن
ساردەکﯚسان
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1765
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3413 :

ی
سم عەزﯾزی
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622563012927
شنﯚ
دانيشتووی :گگوندەو ە،شن
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=38
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3414 :
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سم گيتە
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614663
شتووی :ئيندرققاش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1766
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3415 :

ەدپور
سم محەمە
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813094
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=189
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3416 :

ەدپور 2
سم محەمە
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118373
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دانيشتووی :ئئا ی کەند
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2562
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3417 :

ن
د حەسەن
قوباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0261009406
62603
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3418 :

بان ئاشنا
قوربا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516519
دانيشتووی :ببەردەسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2314
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3419 :

ﻻﭘەڕە
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نی
بان مەوالنی
قوربا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516521
دانيشتووی :گگردمرﯾشک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2315
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3420 :

بان نادری
قوربا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917693
شتووی :ش خاان
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3571
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3421 :

سەفەری
بانعەلی س
قوربا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217466
دانيشتووی :ئئاسنگەران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3355
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

ﻻﭘەڕە
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3422 :

ەحمەد
ری قادر ئە
قومر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260952316
62587
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3423 :

جەﯾە
ی ھە ەبج
ەد ئيبراھييم خە کی
قەدررﯾە ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9051223209
92155
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ەنفالکراو
ی کەس :ئە
جﯚری
ژمارە3424 :

دھ ،
وی  1973س رت ــ د
قەدررﯾە ﯾ دز نااسراو بە ))زنارﯾن( ،لەداﯾکبوو
دان؛
 1995تاتوان
1
ەرواری گياانلەدەستد
شو ن و بە
ن  ،1994ش
شدارﯾکردن
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92296
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
پارت:
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ژمارە3425 :

دی
ەنی خاليد
قەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714679
سەھﯚ ن
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1770
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3426 :

وی
ەنی رەسو
قەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714678
سەليم ساغووڵ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1771
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3427 :

ەنی مام ننەبی
قەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714676
دانيشتووی :گگو ک تەپە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1773
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3428 :

قەرەنی کەتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714677
دانيشتووی :خانکەندی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1772
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3429 :

قەنبەر مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330614669
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1774
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3430 :

قەھار عەزﯾز
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1112147347
73664
د
شەھيد
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە3431 :

ش  1998 / 12/16باتمان
ستان تاش
گولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307149
92972
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3432 :

زار
گو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0311401116
62669
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3433 :

ردە
مراد پی بر
گو م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317495
شتووی :سنجااوی ،کرماشاان
دانيش
ساﯾەتی :کادری محەللی
بەرپرس
ن1377 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3360
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەووە:
و ت:
شارەەکان:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
کررماشان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3434 :

ھی موراد
ی  -رۆناھ
گو نااز ئەکينجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2232345566
64301
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باکووری ککوردستان
و ت:
ستان- PKK
پارتی کر ککارانی کوردس
پپارت:
ژمارە3435 :

گو

ی
کەرەمی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71754
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3436 :

ەباخ
گو ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617121058
84425
شەھيد بوونی نەزانراوە چوونکە پيشمەررگەﯾەکی
ک لە دوای ش
ھيچ زانيارﯾەک
خەوە تا ئ ستا نە و نە نە ھ
بەداخە
خباراتی رانيە لە /3/5
کرا.
 1991شەھيد ا
1
ە ت بوو لە ککاتی پەالمارددانی ئيستيخب
ستانی رۆژھە
کوردس
ی پوک ميدﯾا
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ژمارە3437 :

سەن
ەباخ حەس
گو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0261009106
62600
 197لە بﯚردوممانەکەی قە دز دا شەھييد بووە.
لە رۆژژی 74-04-24
مانەکەی
دانی بﯚردووم
ستی شەھيد
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )قووبادی حاجی فەق ( سەببارەت بە )ليس
سەرچ
2011-10
قە دززێ( بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لە 0-25
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە3438 :

مەدپەنا
گەالو ژ محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516526
دانيشتووی :ببناوێ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2320
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3439 :

ەباس پورر
جعەلی عە
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113428
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دانيشتووی :ئئەنب  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=498
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3440 :

الوە پاچيدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814726
کەندی
شتووی :قەباکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1806
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3441 :

ی
ق ئەکرەمی
الﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917689
سورئاوا
شتووی :مەنس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3576
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

پارت:
ژمارە3442 :

و
لوتفو

رۆستتەمی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617957
شتووی :تەورﯾووەر ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3866
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3443 :

سی
مان ئەلياس
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814724
دانيشتووی :ووزنتاش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1809
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3444 :

ەر
مان بەرزگە
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71810
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ککورد
نەتەووە:
و ت:
رۆۆژھە تی کووردستان
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3445 :

شی
مان دەرو ش
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714709
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
پاش تەواو بوننی دەورەی ئئاموزشی
ی1369ی ھەتتاوی دەشتە سەربازی وپا
لووقمان سالی
بازی دەب کە ززەماوەند
نی بروجردی لە نزﯾک شارری مەھاباد ،لە سەر ی
دەدر تە پادگانی
شەوﯾست تر بووو حيزب
ھەموو کەس خﯚش
و
دەکا،بە م ئەووەی بﯚ بەختييار لە
موکرات لە
وئامانجەکانی حيزبەکەی ببوو بﯚﯾە ئەو پپل نگە چنگ ببەخو نەی د م
شانەی حيزبيان پ ک ھ نا
ی
ەدادانی نەبووو ،لەگەل س ھاور ی ددﯾکەی
پاادگانيشدا ھە
دا چاالکی تە بليغی و سيااسيان دەکردد.کە زانيان دووژمن لە ن و پاادگاندا
ولە ن و پادگاند
بوونی دوکتور
ی
شەھيد
دوو شەو پاش ش
کورانی د موکررات کردۆ و
جم وجﯚلی کو
ھەستی بە ج
ھ
ەوە برﯾارﯾان ددا بە چەکی دوژمنەوە لە پادگان
ی وھاورﯾ انی شەو ک پ کە
شەرەفکەندی
ش
سرا بوو وەک فەرماندەری ئەو پﯚلە
بە بەختيار ناس
مان کە لەن و ھاور انيدا ە
راﯾان کرد،لوقم
چەکانی ،چەنند
ەھاباد و ناوچ
شەھيدان لە ن و شاری مە
دا بە تﯚ ەێ ش
ھە ﯚﯾە برﯾارﯾد
ھ
عەمەليات بەرر وە بەرن دوا ﯾە خﯚﯾان بە حيزب بناس ننن ،بﯚﯾە ل براوانە پەﯾمان ووبە نيان
ع
ەھابادو دەورووبەری
ەن و شاری مە
ەلياتی سەر کەوتوانەدا لە
ە چەند عەمە
ە ﯾەکتردا ولە
بە
ەرەنجام رۆژ ک
ەسيان لە خﯚﯚفرۆشان وھ زەکانی رژ م کوشت ،سە
زﯾﯾاتر لە  20کە
ەری الچين ببە م
ە پ شمەرگەککان بچنە چيااکانی دەوروبە
بررﯾارﯾان دا کە بﯚپ وەندی بە
ن جاشە خﯚفررۆشەکانەوە شو نەکەﯾان شوﯾن ۆ ان
ەداخ کی زۆررەوە لە الﯾەن
بە
ھيز کی پﯚشتتە
13لە الﯾەن ھ
بانەمەری 371
ھە دەگيرێ و بەرەبەﯾانی رۆژی 21ی با
ھ
کی ب
پاش بەر بەرەکاانی وشەر ی
وپەرداخی دوژژمنەوە لە چووار الوە گەماررۆ دەدر ن ش
ھيرش کی دەەستەو
شەکيان تەواو دەب  ،بﯚﯾە برﯾار دەدەن ھ
ھاورﯾ ان فيش
ئاامان مخابن ھ
ستان ل کرا بە نەعرەتەی ش رانەﯾەﯾان
ەرانی کوردس
سەر داگير کە
ەخە بکەنە س
ﯾە
ھە رچوار
ەسەنگەرەکانيان ھاتنەدەەر و سينگيان بوو بەقەلخاننی گوللەی ددوژمنان و ە
لە
شتمان کرد ئەو چوار
فيدای گەل ونيش
ی
سەخاوەتەوە گيانيان
ش رە کوری د موکرات بە س
دەرو شی ناسراو بە بەختيار  -2سياوەش
و
ی بوون لە  -1لوقمان
قارەمانە برﯾتی
قا
بە م دوژمن ببەوەش رازی نەبوو،
سيامەک دەببباغی  -4داوددی حاجی .ە
دەبباغی  -3س
ساندنی خە ک لە ن و
ستو بﯚ چاوترس
ی لە پشتی ماشين خس
زۆۆر ترسەنﯚکاننە جەنازەکانی
سە کە بابی سياوەش
شەقامەکانی شاری مەھااباد دەﯾگ ران .شاﯾانی باس
ش
کورەکەی لە
ی
ھاتبﯚ سەردانی ددوو
ﯚ
غی کە
ەرﯾمی دەبباغ
وسيامەک،بە ن وی کاک کە
ەوﯾش
بيمارستانی مەھەباد ئە
ی
لە
شەو ک پاش ،ە
و
ەداخەوە
دار دەبی وبە
وشەرەدا برﯾند
ھەر گيز نەمر بەتاﯾبەت
ر
ەھيدانی
گگيانی پاکی ددە بەخش  .بەرز وبەر ز ب ﯾادی شە
الچينی مەھابباد .
ی 1371ی نززﯾک ئاواﯾی ال
21ی بانەمەری
شەھيدانی 1
ش
ش،داوود
مەک،سياوەش
ەختيار،سيامە
بە
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
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http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1810
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3446 :

مان سو تاانی
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814725
شتووی :سەلييم ساغوڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1808
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3447 :

مان سەدرر
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518284
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4208
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3448 :

س پور
مان عەباس
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113462
دانيشتووی :ئئەنب  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=500
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3449 :

فەری
مان موزەف
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714708
ی خﯚش
شتووی :حاجی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1807
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3450 :

فەری 2
مان موزەف
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118461
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ەدە
دانيشتووی :نناوچەی نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4168
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3451 :

ف تەنھاﯾياان
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617964
ن ،سنه
شتووی :گەلين
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3867
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3452 :

ف حوس ننی
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917691
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خانەگا ،پاوه
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3577
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3453 :

ەن فەر
ف حەسە
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413013
شنﯚ
دانيشتووی :ئئيسالملوو ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=95
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3454 :

شی
ف دەرو ش
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216762
شتووی :کانی قە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2572
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3455 :

لەتيف رەشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216759
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2573
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3456 :

لەتيف سەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017394
دانيشتووی :چاوک ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3269
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3457 :

ف نەقشببەندی
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516527
دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2322
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3458 :

ف کﯚنەپﯚشی
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117418
دانيشتووی :بباﯾەوە ،مەرﯾو ان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3268
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3459 :

ف کەرﯾم نژاد
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516528
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دانيشتووی :ککانی بی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2321
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3460 :

ﯾما
گين بادپەﯾم
لەزگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318201
دانيشتووی :ب مزورت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4103
3
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3461 :

مەدی
گين محەم
لەزگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113602
دانيشتووی :للﯚرزنی ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=513
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3462 :

لەﯾال پيرەﭬی  -مزگين ئارمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060517052365050
لەداﯾکبووی سا ی  1988ورم .
لە 5ی کانوونی ﯾەکەمی  2011لە ناوچەی ﯾاﯾالدەرەی سەر بە چەوليک لە نەبەرد کدا لەگەڵ
داگيرکەری تورک شەھيد بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە3463 :

لەﯾال فەتتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971772
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3464 :

لەﯾال کاپالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323171982440
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
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ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە3465 :

ەمين شەھدی
م .ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914086
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1090
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3466 :

ی
د مستەفاا سو تانی
ماجد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12921460711102
ی کﯚمە ە
شەھيدی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کورد
و ت:
ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ
پارت:
ە ەی ز.
کﯚمە
ژمارە3467 :

ف ئاب
مارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562712921

ﻻﭘەڕە

1601

http://www.kurdipedia.org

شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=27
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3468 :

ف مستەفئئازادە
مارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014121
سﯚفيان ،پيراننشار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1127
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3469 :

ەتی
ن کامل مە
مازن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161539386
66910
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کورد
و ت:
باشوووری کوردستتان
س دارەدراو
ەس :لەس
جﯚری کە
ژمارە3470 :

شا
ماش

دمرادی
سەﯾد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617958
شتووی :کﯚرکﯚﯚرە ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3868
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3471 :

شا
ماش

مەدی
محەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617959
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3869
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3472 :

ەزﯾزی
مام تﯚفيق عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214816615
شتووی :خارخاار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2439
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3473 :

شەعبانی
مام رەسوڵ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013210
شنﯚ
دانيشتووی :تتاژاندەرێ ،ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1378 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=202
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3474 :

تەپەسپی
مام سل مان تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7241552398
89479
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
باش
و ت:
شووری کورددستان
ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە
پارت:
ژمارە3475 :

مام مراد محەمەدزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313759
شتووی :نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=761
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3476 :

مام ھ رش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81222115218928
می
لەگەرەکی سەرشەقام
ی
19
ە مام ھ رش ،سا ی 954
مەد ناسراوبە
محەمەد ئەحم
م
ندن ھ ناوەو کر کاری
ەر ھەژاری واززی لەخو ن
ە ھ ناوە ،لەبە
سل مانی چاووی بەدنيا ھە
س
نو ی
سەرەتاﯾيەکانی شﯚڕشی و
ی
ەمەفرەزە سە
ککردووە ،سا ی  1976پەﯾوەەندﯾکردووە بە
کييەکانيدا
گگەلەکەمان ،پ شمەرگەﯾەککی ئازاو چەللەنگبوو ھەمييشە لەچاالکي
ەشداری کارەەساتی
سا ی  1978بە
ی مام ھ رشييان ل ناوە ،س
ھ رشبەربووە ،،بﯚﯾە نازناوی
الکييەکانی ناوشار،
ماندەی مەفررەزەکانی چاال
ھەکاری کردوووەو لە  1979کراوە بەفەرم
ھ
سزای گەل و شﯚرش گەﯾﯾاند ،بﯚﯾە
ی رژ می بەس
چەندﯾن پياوانی
ەوماوەﯾەدا چ
لە
ستگيرکردنی.
ی
ی مام ھ رشييان البوو بﯚ ناسينەوەو دەس
ی رژ م و نەی
دامودەزگاکانی
ەنجامگەﯾاندنی چەند چاالکييەکی گەورە
ی
ساردی زستانندا پاش بەئە
ەشەو کی س
لە
کەس ک ،مام ھ ررش دەستگييرکراو پاش ئازارو
ەھﯚی دەستتگيرکردن و ئييعترافی س
بە
درک ن ت ،دواجار بەھﯚی وورﯾاﯾی
شەﯾەکی پ بد
ەشکەنجەﯾەککی زۆر ،رژ م نەﯾتوانی وش
ئە
سل مانی
حاميە(ی ل
توانيان لەساحيبەی زﯾندانی )ح
ن
ھاور کانی زﯾنندانی،
خﯚی لەگەڵ ھ
خ
ھە ب ن.
ھ
ەندﯾن پلەی ببرﯾوە ،دوای پپەﯾوەندﯾکردن بەھ زی
ەرگاﯾەتی چە
ەژﯾانی پ شمە
مام ھ رش لە
م
ستراﯾەوە
عەسکەری و پاشان گواس
ەمەکتەبی ع
دەی کەرت لە
پ شمەرگەوە کرا بەفەرماند
سا ی  1984جەالل
زمناکﯚو کراﯾە فەرماندەی تيپ .س
و
بﯚﯚ شارباژ ر ،ددواتر بﯚ تيپی 17ی
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الکی
فەرماندەﯾی چەندﯾن چاال
ی
کردووە ،بەشداری و
،
ە ت
تاا ەبانی دەمانچەﯾەکی خە
شەری قەﯾوان
ی
ستانی سەرککرداﯾەتی ،کاررەساتی ھەککاری،
گگەورەی کردوووە وەک )داس
مانی ،گرتنی ناحيەی
چەندﯾن چاالکی ناووشاری سل م
ن
مانی،
جادەی سل م
ماوەت ،سەرج
م
کە ،س جار بەسەختی
ستانی دوودارەە( و چەندﯾن نەبەردی دﯾک
قەرەداغ ،داس
قە
سراو بە
 1986ب ستوننی برای ناس
ەوە ،سا ی 6
ەرگ گەراوەتە
بررﯾندارکراوە و لەکەناری مە
بوو ،شەھيدبوووە .مەخابن شەوی 1987/9/8
مام شﯚرش ککە الی خﯚی پ شمەرگە بو
م
نيشتمانەکەی
ی
رش گيانی بەن
مەگا مام ھ ش
ەداستانە خوو ناوﯾيەکەی گگوندی چەرمە
لە
ژاو ھ ﭭی.
ەدوای خﯚی ککورو کچ کی بەج ھ شت بەناوی ھ و
شەھيدبوو ،لە
ەخشی و ش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە3477 :

ت
ﯚستا ئاوات
مامﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2272137216
64306
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە3478 :

ە رﯾشە
مامە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121513172
26722
ن ،لە
چەی گەرميان
سا ی  1955لە گوندی تا ەبان-ی ناوچ
شکور رەئوف ،س
ەجمەدﯾن ش
نە
ەتيدا ھاتﯚتە دنياوە،
گەردی کورداﯾە
بننەما ەﯾەکی کوردپەروەر و لە ژﯾنگەﯾەککی پاک و ب گ
ەوتنخواز لە ددەروونيا ک پە
شتمانپەروەرﯾييەکی پ شکە
ھەستی نيش
بﯚﯚﯾە ھەر زوو ھ
زوربەی ھاوتەمەنەککانی خﯚﯾەوە،
ی
19دا بە پ چەووانەی
ە سا ی 970
ەسەن و لە
ئە
شی فەلەستيين-ەوە و ئەب تە )فيدائی).
کات بە شﯚڕش
ەﯾوەندی ئەکا
پە
راگواستنی لە کوردستاندا گەﯾاندە
ی
سا ی 1978ککە رژ م شا ووی تەعرﯾب و
س
ساتی گوندە ککاولکراو و جووتيارە راگو زراووەکان مامە ررﯾشەی
تررسناکترﯾن ئااست ،کارەس
ی پ شمەرگاﯾﯾەتی لە شﯚڕڕشی نو دا ببکاتە شان و لەرﯾزی ھەﭬا ەکانيدا
وا ل کرد چەکی
دڕڕ بە شەوەزەەنگی داگيرکرردن بدات .
جەربەزەکانی توانی ک
ی
بە چاالکييە پ
رﯾﯾشەی قارەممان لەماوەﯾەککی کەمدا ە
نەک ھەر
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ی بﯚ شﯚڕش بسەلم ن ،
د سﯚزی خﯚی
ەو دەشتە کاککی بەکاکيياننەی
ناوبانگی دەرکرد ،لە
ی
ەوان کی کەممو نە
ە کو وەک پا ە
بە
شاری کەرکوکدا ،گگورزە
ی
ەباری و قادرککەرەم و دەورووبەری
ەمەوەندو جە
نااوچەکانی ھە
ە ھ زی داگيررکەر ھ ندە ککارﯾگەر بوون ،کە ھەر ناوبرردنی ئەو
ەھ زەکانی ممامە رﯾشە لە
بە
لەشکری دوژمن .
ی
جەنگاوەرە جووام رەی گەل بەس بوو بﯚ زارەترەک کرددنی
ج
شمەرگانە و
مەنەی ت کە وی کاری پ ش
19ەوە ئەم ئاززاﯾەتييە دەگم
ە سا ی 979
لە
خەباتی
بازﯾان در ژەی بە خ
ن
کەرتی )(4ی
ی
شﯚڕش کردووەە و لە
دﯾسپلينی ش
ﯚڕە سوارە بەررزتر
نگی ئەم شﯚڕ
ی دا .لەگەڵ ھەموو چاالککييەکدا ناوبانگ
پ شمەرگاﯾەتی
ەکەی لە د ی ميللەتدا زﯾاتر ئەبوو .
ەبووەوە و خﯚﯚشەوﯾستييە
ئە
ە فەرماندەی کەرتی جەبارری ،رژ م لە ترسی شا ووی ئەم
ەش کە کراﯾە
ەو سەردەمە
ئە
مامە
ی لە ن وان ککەرکوک و بازﯾﯾاندا قەدەغە کرد و ناوی م
ھە ﯚﯾە ھەموو ھاتوچﯚﯾەکی
ھ
ماوەرﯾيەکان .
رﯾﯾشە کەوتە نناو سروود و ددروشمە جەم
زووربەی داستاانە پ سەروەەرﯾيەکانی ھ زی پ شمەرگگەی کوردستتان ،ھەر لە
مە
کردنی )ب تواتە( ج پەنجەی مام
ی
داستانی رزگار
ی
ی عەرەب(ەوەە تا
شەڕی)تەپەی
ش
چوار جار
مەرگاﯾەتيدا چ
چاو نەترسە لە شەڕی پ شم
شمەرگە و
رﯾﯾشەی پ وە ددﯾارە ،ئەم پ ش
باوکی
ی
کاربەدەستانی رژ م
ی
بررﯾندار کراوە و لەسەر ئەو ھە و ست و ناوبانگەش
مامەرﯾشە و ئئەحمەدی برااﯾان شەھيد کردووە .
م
سا ی  1985لە
کانونی دووەمی س
ی
رۆژی 24ی
ەمەشەوە نەووەستا و ی
دوژمن ھەر بە
شەھيدی کرد.
ی
کﯚمە ک بەکر گييراو
ە
سنﯚکانەدا بە ددەستی
پييالن کی ترس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
کەرکوک
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە3479 :

ەت
ەند بامروە
مامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622562212912
دانيشتووی :ننە ﯚس
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=45
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3480 :

مامەند مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084413788
دانيشتووی :گەرگول ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=735
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3481 :

ماھر عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113476
دانيشتووی :ژاراوا ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=444
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3482 :

ماھيخان ئينفرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222117787
دانيشتووی :کە ش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3688
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3483 :

ما ماڵ مەوالنی پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971766
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3484 :

مح دﯾن ئشک  1998 / 12/24عەنتاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071592974
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە3485 :

مح دﯾن ئەبروشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774151
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3486 :

ەنگ
دﯾن ئەرژە
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914756
شتووی :باجەڕڕەند
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1862
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3487 :

شی
دﯾن باخوش
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113474
دانيشتووی :ممەالباستەک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=447
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3488 :

ەک
دﯾن پشتە
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813101
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شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=181
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3489 :

س نی
دﯾن حوس
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316775
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2598
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3490 :

دﯾن سواررە
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316776
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2597
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3491 :

ی
دﯾن قادری
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817321
شتووی :بﯚبکتاان سەقز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3167
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3492 :

دﯾن گە وانی
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213753
ەفا
چەقەڵ مستە
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=756
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3493 :

مەدی
دﯾن محەم
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718010
دانيشتووی :ککتنيسواران ،سنه
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3908
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3494 :

دﯾن نەسييری
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914757
شتووی :بەفرەەوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1863
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3495 :

ە
دﯾن کﯚخە
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813067
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شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=116
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3496 :

فی
دﯾن ﯾوسف
مح د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117085
ی قە سی
شتووی :گ چی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2950
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3497 :

س ن مەلەک
ەممەد حس
محە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532310
00494
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
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ژمارە3498 :

محەممەد حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155326100503
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3499 :

محەممەد ستار مح دﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155321100485
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3500 :

محەممەد سەالح رەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155319100482
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3501 :

محەممەد سەمير
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155322100490
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3502 :

محەممەد عەلی جەميل
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155317100478
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3503 :

محەممەد فەوزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155321100486
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستان تيرۆرکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :تيرۆرکراو
خانەقين
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3504 :

محەممەد مستەفا رەحيم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140429155326100504
رۆژی  2014-04-28بەھﯚی تەقينەوەکەی بەردەم مە بەندی 8ی خانەقينی ﯾەک تيی نيشتمانيی
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ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
خانە
شارەەکان:
ەقين
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە3505 :

د
سا حەميد
ەممەد موس
محە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915531710
00479
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە3506 :

ەمەد ئارمانزادە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814730
دانيشتووی :گگو چکەدەرێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1831
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3507 :

ەمەد ئازادی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717293
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سووننەتە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3148
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3508 :

ەمەد ئازورر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117060
ەڕ
شتووی :مەمەڕ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2888
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3509 :

ەوان
ەمەد ئاشە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113545
غەدە
دانيشتووی :ککانی باغ ،نەغ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=577
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3510 :

محەمەد ئاقابيگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316765
دانيشتووی :سەراو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2581
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3511 :

محەمەد ئاقاميری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117055
دانيشتووی :چﯚپلی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2898
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3512 :

محەمەد ئاھەنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914078
دانيشتووی :ز وکە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1075
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3513 :

قالە
ە
ەناک
ن  1998 / 11 /13ززﯾندانی چە
ەمەد ئاﯾدن
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306569
92929
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3514 :

ھيم ئﯚف
ەمەد ئيبراھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316770
حەماميان
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2586
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3515 :

ھيم زادگاان
ەمەد ئيبراھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414236
شتووی :بە و ،،رەبەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1263
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران -
پارت:
دکا
حد
ژمارە3516 :

ھيمی
ەمەد ئيبراھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813060
دانيشتووی :ئئا کاوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=106
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3517 :

ھيمی 2
ەمەد ئيبراھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118340
دانيشتووی :ددارمەکون
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2325
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3518 :
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محەمەد ئيبراھيمی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814957
دانيشتووی :رەبەت
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1280
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3519 :

محەمەد ئيسماعيلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914071
دانيشتووی :ز وە ،پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1073
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3520 :

محەمەد ئيسماعيلی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914056
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شيناوێ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1058
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3521 :

وبەکری
ەمەد ئەبوو
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32937
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3522 :

مەد ئا ی
ەمەد ئەحم
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617121319
94427
 19چاوی بە ژژﯾان ھە ھ ناووە و لە سا ی  1980پەﯾوەندی کردوە بە
ە سا ی 962
لە
ی کﯚمە ەی رەنجدەرانەوە ،ھەر ھەماان ساڵ بﯚتە پ شمەرگە للە تيپی
ر کخستنەکانی
دﯾار و بەرچاو دەەکات تا لە کاتتی گرتنی
شدارﯾەکی ر
نی  3/5بەشد
 ،43لە راپەرﯾنی
3
د دەب ت.
ئييستخباراتی رانيە شەھيد
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
This image cannot currently be display ed.

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
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ژمارە3523 :

مەدپور
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213737
ە ،نەغەدە
دانيشتووی :ققە تی دوڕگە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=744
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3524 :

مەدپور 2
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118404
شەن
شتووی :جەوش
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3135
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3525 :

مەدزادە
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616542
شتووی :دەرمان ئاوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2345
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3526 :

مەدشەم
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316773
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
:
13
ھيدبوون368 :
ساﯾەتی :کادر سا ی شەھ
شتووی :ئەسپپوغە بەرپرسا
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2582
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3527 :

مەدی
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013217
دانيشتووی :ببا نيش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=259
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3528 :

مەدی 2
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118342
ن
شتووی :زووران
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2334
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3529 :

محەمەد ئەحمەدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118415
دانيشتووی :ب ساران ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3276
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3530 :

محەمەد ئەحمەدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113578
دانيشتووی :دزەی مەرگەوەڕ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=542
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3531 :

مەدی 4
ەمەد ئەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118438
شتووی :سيانااو ،سنه
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3872
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3532 :

ھەمی
ەمەد ئەدھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717279
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3139
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3533 :

سرﯾسی
ەمەد ئەس
محە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413007
شنﯚ
دانيشتووی :تتاچيناوێ ،شن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=86
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3534 :

را
ەمەد ئەقر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418228
ی
سارﯾج ،خﯚی
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4134
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3535 :

ەمەد ئەلياسی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616539
دانيشتووی :ققەلەڕەشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2338
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3536 :

محەمەد ئەميری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814732
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1833
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3537 :

محەمەد ئەميری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118389
دانيشتووی :شوانکارە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2889
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3538 :

محەمەد ئەمين کاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212771728
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ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3539 :

محەمەد ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017049
دانيشتووی :سائينقە
بەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.ھەوشار
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2904
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3540 :

محەمەد ئەمينی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917697
دانيشتووی :نﯚسم  ،پاوه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3580
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3541 :

محەمەد بارﯾانک  1998 / 10 /23زﯾندانی ئەلەبستان مەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313065392920
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە3542 :

محەمەد باساوەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214716574
دانيشتووی :باساوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2386
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3543 :

محەمەد بامداد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017395
دانيشتووی :سەردۆش
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3273
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3544 :

محەمەد باﯾەزﯾدی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114152
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1159
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3545 :

ەمەد باﯾەززﯾدی 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71784
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3546 :

ەمەد بوستتانی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717295
خەﯾيەر ،سەققز
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3149
9
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
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سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3547 :

کە
ەمەد بﯚرەک
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914074
سﯚغانلوو
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1065
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3548 :

ەری
ەمەد بيگلە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717280
دانيشتووی :ئئيرانشا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3138
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3549 :

س
ەمەد ب کەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111652047
78605
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە3550 :

ھون
ەمەد بەرھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914070
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1070
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3551 :

سيری
ەمەد بەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616537
دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2337
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3552 :

ەمەد بەقاﯾﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317479
دانيشتووی :ککامياران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3365
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3553 :

رامی
ەمەد بەھر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117058
ەی ھەوشار
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2895
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3554 :

رامی 2
ەمەد بەھر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117414
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دانيشتووی :ئئەوﯾھەنگ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3274
4
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3555 :

ەند زەﯾی
محەمەد ئە
مەنيار  -مح
ەمەد بەھم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914062
دانيشتووی :ئئەند زێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1064
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3556 :

ەمەد پرنورری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017036
شتووی :سەفااخانە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2886
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3557 :

ەپی
ەمەد پشتە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814717
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1818
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3558 :

ەمەد پور ررەشيدی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814713
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1822
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3559 :

ەحمەدی
ەمەد پورئە
محە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113439
دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=486
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3560 :

جانی
ەمەد پورج
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817310
شتووی :ھيجاننان ،سەقز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3151
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3561 :

سەليمی
ەمەد پورس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218170
حەسار
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4064
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3562 :

حەمەدی
ەمەد پورمح
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418250
دانيشتووی :پپەسوێ ،پيراننشار
ەغەدە
ەرپرساﯾەتی :ئ.ک.ش.نە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4160
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3563 :

ەولود
ەمەد پورمە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316771
شارﯾکەند
دانيشتووی :ش
ک.بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی.ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2587
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3564 :
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ھيممەت
ەمەد پورھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216763
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2577
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3565 :

ەمەد پوﯾا
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914067
شتووی :کە ەککين
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1067
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3566 :

ەمەد پﯚ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817329
شتووی :سەقزز
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3193
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3567 :

ت
ەمەد پيرۆت
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013265
دانيشتووی :ھ ﯾە ،شنﯚﯚ
ی عەمەليات
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=249
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3568 :

ت زادە
ەمەد پيرۆت
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813099
دانيشتووی :ئئا يان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=183
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3569 :

ەمەد پيرۆتتی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414235
شتووی :وەرگ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1264
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3570 :

ەمەد پەردەدار
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516529
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2328
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3571 :

ەر
ەمەد پەروە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014800
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دانيشتووی :ممام ھەﯾبە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1078
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3572 :

ەری
ەمەد پەروە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814716
ی ماميان
شتووی :حاجی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1819
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3573 :

ھی
ەمەد پەناھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117057
بەرات
شتووی :داشبە
دانيش
ساﯾەتی :کادری دەرمانی
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2896
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە

1643

http://www.kurdipedia.org

و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3574 :

مانوەند
ەمەد پەﯾما
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113510
دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=502
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3575 :

ەمەد تاب
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117413
سەرچاوە :ما پپەڕی
ەرپرساﯾەتی ::ئەندام سا ی شەھيدبووون 1366 :س
شتووی :وەلەژژﯾر مەرﯾوان بە
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=3275
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3576 :

ک نيا
ەمەد تاجيک
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014091

ﻻﭘەڕە
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شار
دانيشتووی :ببندڕێ ،پيرانش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1098
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3577 :

 1زﯾندانی
1998 / 11
ەمەد تورگاای 1 / 17
محە
کﯚنياا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307039
92947
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3578 :

ماسبی
ەمەد تەھم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617963
شتووی :سووررھال ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3870
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ﻻﭘەڕە
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ژمارە3579 :

ەمەد تەواررە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020105413176
دانيشتووی :ننەناس ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=192
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3580 :

رەئيلی
ەمەد جوبر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213727
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=741
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3581 :

فاﯾی
ەمەد جولف
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616543
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دانيشتووی :ففەق سولەﯾﯾمان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2343
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3582 :

ەمەد جيھانگيری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814734
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1842
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3583 :

ەمەد جيھانی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413802
دانيشتووی :ککﯚئيک ،نەغە دە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=740
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3584 :

محەمەد جەليلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416803
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2627
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3585 :

محەمەد چناری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717276
دانيشتووی :قەباغلووجە بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1363 :سەرچاوە :ما پەڕی
خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3131
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3586 :

محەمەد چکﯚڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914072
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دانيشتووی :خ ێ چەوەندەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1074
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3587 :

مەنی
ەمەد چەمە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317127
دانيشتووی :ببراﯾم ئاوا
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2575
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3588 :

ەمەد حجاززی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717297
ی ،سەقز
شتووی :ئاﯾچی
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1371 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3140
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3589 :

قازی
ەمەد حس ن خانی سەﯾفی ق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1202322306
63923
لە شاری
سا ی  1911ە
حەمەحوس ن خان س
س
س ن سەﯾفی قازی ناسراو بە
محەمەد حس
م
مەھاباد لە داﯾﯾکبووه.
م
زانا و
ميرزا حوس ن سەﯾف و لقووزات ،باوکی حەمەحس ن خان ،ﯾەک ک لە پياوە نا
م
نوسيندا دەست کی ززۆر با ی ھەببووه،
ا
نااسراوەکانی کوردستان بوووه .لە ھﯚنراوە و
ەستاودەست دەگەڕان و للە ناو
ت
ھﯚنراوەکانی ببە کوردی و ففارسی لە کااتی خﯚﯾدا دە
ھ
ە نرخ بوون.
خە کدا زۆر بە
خ
شتمانپەروەرددا پ گەﯾشتبووو.
کی زانا و نيش
حەمەحس ن خان لە ژ ر دەستی باوک ک
ح
ەمەد و ﯾەک ک لە دامەزر ننەرانی پارتی دﯾموکرات بووو.
ەوا قازی محە
ئاامﯚزای پ شە
ھيد
ی کﯚماری کووردستاندا ،کررا بە وەزﯾری بەرگری و تا گيران و شەھ
ە سەر دەمی
لە
ە سەر ئەم کاارە بوو.
بووونی ھەر لە
لە
پياوانە لە بيرو باوەڕڕی دﯾموکراتاننەی خﯚی ،ە
ە
حەمەحس ن خان لە دادگاادا زۆر
ح
ەد بەرگری کررد و شانازی پ دەکرد،
شەوای کورد قازی محەمە
ستان ،لە پ ش
ککﯚماری کوردس
تەوەکەی دادگگاﯾی دەکر ت.
ەر ئازادی نەتە
ککە ئەو لە سە
س
سەدری قازی و
محەمەد و س
شەوا قازی م
شەوی 30ی 3ی  1947پ ش
ش
حەمەحوس ن خان
دارە دەدر ن.
ە چوارچرای شاری مەھابباد لە س ە
لە
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ج
ن
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:
ژێ کاف  -ژ .ک
ژمارە3590 :

س ن زادە
ەمەد حوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717292

ﻻﭘەڕە
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سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3146
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3591 :

فی قازی
س ن سەﯾف
ەمەد حوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814747
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1848
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3592 :

س نپور
ەمەد حوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114150

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :گگردکسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1157
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3593 :

س نی
ەمەد حوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114151
جەڕان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1158
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3594 :

س نی 2
ەمەد حوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118346
غان
شتووی :مارەغ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2350
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3595 :

س نی 3
ەمەد حوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9182155596
61964
ەجوک
خە کی  :بەلە
خ
ە داﯾکبووی  :بەلەجوک 192 1
لە
1980.1
دبوون 11.08 :
ککاتی شەھيد
ھيد بوون  :خﯚﯚی
شو نی شەھ
ش
شو نی گ کﯚ  :بەلەجوک
ش
چﯚنيەتيی شە
چ
ەھيدبوون  :ئ عدام
مەرگە
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:17:09
9 2011-9-18
س نی( لە8 :
محەمەد حوس
)م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ژمارە3596 :

ەمەد حەبييبی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617973
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3882
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3597 :

سەن پور
ەمەد حەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914075
سەروکانی
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1079
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3598 :

سەن پور 2
ەمەد حەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314200
شتووی :گەرۆرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1267
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3599 :

سەن نژاد
ەمەد حەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914061
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ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1063
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3600 :

سەنی
ەمەد حەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814733
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1840
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3601 :

شناس
ەمەد حەقش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516536
دانيشتووی :ب شاسب
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2336
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3602 :

محەمەد حەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113586
دانيشتووی :لﯚرزنی ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=532
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3603 :

محەمەد حەوتەوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114156
دانيشتووی :ک لەسيپان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1348 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1165
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3604 :

محەمەد حەﯾدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714710
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دانيشتووی :ققو قو ە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1825
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3605 :

دەری 2
ەمەد حەﯾد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118451
ھەورامان
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4088
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3606 :

مەرەش
ش
زﯾندانی
ی
199
ەمەد خالد ئﯚرال 98 / 10 / 9
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306159
92909
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3607 :

دی
ەمەد خاليد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317481
سارە
شتووی :کﯚلەس
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3368
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3608 :

ەقا
ەمەد خانە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518281
ن
دانيشتووی :نناوچەی بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4203
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3609 :

ی
ەمەد خاکی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518255
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4170
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3610 :

ی
ەمەد خدری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114137
شتووی:
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1146
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3611 :

ەمەد خزرننيا
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616550
سوورەچﯚمە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2354
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3612 :

ەمەد خزرننيا 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716582
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2398
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3613 :

ی
ەمەد خزری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814735
ن
ساردەکﯚسان
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1382 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1843
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3614 :

ی2
ەمەد خزری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118344
دانيشتووی :ببينووخە ەف
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2344
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3615 :

ی3
ەمەد خزری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118381
ەند
شتووی :بيبيکە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2623
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3616 :

ەمەد خشتتی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814714
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1821
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3617 :

ی
ەناخواھی
ەمەد خواە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814722
سور
شتووی :ئاغەس
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1812
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3618 :

ەمەد خوداامرادی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717985
شيان ،سنە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3878
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3619 :

ەمەد خەلييفەزادە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814728
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1828
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3620 :

دانی
ەمەد خەند
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814736
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1841
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3621 :

ی
ەمەد داناﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717983
دانيشتووی :ککوﯾک ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3883
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3622 :

ی
ەمەد داودی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814718
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1817
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3623 :

ەمەد درﯾاززی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113715
ەدە
شاوەلە ،نەغە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=737
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3624 :

خشانی
ەمەد درەخ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914057
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دانيشتووی :ننە ن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1059
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3625 :

خشانی 2
ەمەد درەخ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914080
دانيشتووی :ننمنج
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1083
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3626 :

کانلوو
ەمەد دودک
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113546
شنﯚ
دانيشتووی :گگرکاشان ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=576
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3627 :

و ش نادر
ەمەد دەرو
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0115090612
23288
شەھيد
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
و ت:
ستان
باشوووری کوردس

ژمارە3628 :

ستگير
ەمەد دەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316766
دانيشتووی :گگﯚزﯾب غ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2580
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3629 :

ی
ەمەد راعی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113519
شتووی :قوتور
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=521
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3630 :

محەمەد رامين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117412
دانيشتووی :قاميشەله
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3277
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3631 :

محەمەد روحی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814731
دانيشتووی :قەباکەندی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1832
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3632 :

محەمەد رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325414234
دانيشتووی :ھەنداوێ

ﻻﭘەڕە

1667

http://www.kurdipedia.org

بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1265
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3633 :

محەمەد رۆستەمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118432
دانيشتووی :نەروێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3589
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3634 :

محەمەد رﯾتاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114157
دانيشتووی :الو ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1349 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1171
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3635 :

ەمەد ر بوار
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314213
شتووی:
دانيش
ساﯾەتی:
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1288
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3636 :

مانی
ەمەد رەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914079
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1084
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3637 :

مانی 2
ەمەد رەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314201
ڵ
شتووی :گرژاڵ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1373 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1269
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3638 :

محەمەد رەحيم شامرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117068
دانيشتووی :داشب غ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2915
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3639 :

محەمەد رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316768
دانيشتووی :حاجی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2578
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3640 :

محەمەد رەحيمی 2
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717982
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3884
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3641 :

ەمەد رەزا پەنبەﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417525
دانيشتووی :ققەسری شيررﯾن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3420
0
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
قەسری شيرﯾن
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3642 :

ەمەد رەزاببی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717282
شتووی :خردەلووکی
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3132
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3643 :

ەمەد رەزاﯾﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016681
شتووی :بانە
دانيش
گری لک
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2079
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3644 :

سوڵ قادرزاادە
ەمەد رەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914748
دانيشتووی :ددارەلەک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1849
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3645 :

ﻻﭘەڕە
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وری
سوڵ نەسو
ەمەد رەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214872
شتووی :ئەتاب غی
دانيش
ساﯾەتی:
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1930
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3646 :

سو پور
ەمەد رەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013297
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=217
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3647 :

شباڵ
ەمەد رەش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316769
شتووی :نﯚبار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2585

ﻻﭘەڕە

1673

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3648 :

محەمەد رەعناﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516862
دانيشتووی :تازاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2695
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3649 :

محەمەد رەمەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816310
دانيشتووی :سالوک
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1352 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2082
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3650 :

محەمەد زارعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817309
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دانيشتووی :ققەالکﯚن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3152
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3651 :

ن
ەمەد زرﯾان
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814720
دانيشتووی :ققومقە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1814
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3652 :

شی
ەمەد زندش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814721
سەرچنار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1813
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3653 :

محەمەد زولفەقاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117080
دانيشتووی :ئەميرئاوا
بەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2943
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3654 :

محەمەد زﯾباﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216760
دانيشتووی :ميراوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2574
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3655 :

محەمەد زەندەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121617244074361
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ش ناسراو بە ککاک ب کەس.
شەھيد محەممەد زەندەش
ش
شەھيد
تی کوردستان .ر کەوتی ش
چەی ھەوشار -رۆژھە ی
ھيد بوون ناوچ
شو نی شەھ
ش
 136ھەتاوی 6 -ژوثن 1984
بووون 63.3.16
ژﯾﯾاننامە
ەر بە شاری مياندواو
زاﯾينی لە گوندی سەرچنار سە
ی
ی 1961
13ی ھەتاوی
ە سا ی 340
لە
ی کوردستان لە داﯾک بوە و تاقە برای  5خوشک بوووە.
ە رۆژەھە تی
لە
زەی عەلی ئاغا و کانی تﯚمار سەر
ن لە گوندەکانی کەر ی
قﯚناغی سەرەەتاﯾی خو ندن
قﯚ
ەو جﯚری
غی ناوەندی لە سەرچنار تەواو دەکا ئە
ن خو ندووە و پاشان قﯚناغ
ەشاری بﯚکان
بە
ھﯚشی زۆر باشی ھەبوە
ی
دوە و
ن دەرسی زۆۆر باش خوﯾند
ھاوپﯚلەکانی بباسی دەکەن
ھ
ھاباد تەواو دەەکا) لە مەھاباد خو ندوﯾە و لە
پااش قﯚناغی دواناوەندی لە شاری مەھ
کردنی قﯚناغی نااوەندی پ ی ددراوە،
ی
ی سەرچنار بﯚ تەواو
ە گەﯾەدا کە لە قوتابخانەی
بە
مەھابادە( و پاشان لە
شای شاری مە
محمەدرەزاش
نووسراوە ئەو ببە گەﯾە بﯚ) ددەبيرستانی م
ەربيت موعەلليمی ز وە وەەردەگيرێ.
دانشسرای تە
بە
ھەتاوی بەرانبەر ە
ی
کەوتی 1360..8.12
شسرا لە ر ک
و لە پاش تەوااو کردنی دانش
قوتابخانەی گوندی) زەەرە شﯚران ( سەر بە شارری
ی
 1981/11/3وەەک مامﯚستاای
 136ھەتاوی بەرانبەر
دادەمەزری  ،لە ر کەوتتی 60.11.10
ی
شار
)تيکاب( لە ناووچەی ھەوش
چەی
کەندی( ھەر لە ناوچ
(
ەبی
1وەک بەرﯾوەببەری قوتابخانە گوندی )نە
ە 1982/1/30
بە
ھەوشار دادەممەزر ت.
ھ
چﯚن بﯚتە
ە کاس ت کی دەنگيدا کە ببە دەنگی خﯚﯚی تﯚمار کراووە باسی ئەووە دەکا کە چ
لە
 19زاﯾينی بووومەتە
 1361/1ھەتااوی بەرانبەر بە 983/1/11
لە 10/21
پ شمەرگە دەە
کی دە ت" :دداﯾە گيان درووستە کە
ستان و بە داﯾک
کراتی کوردس
حيزبی دﯾموکر
پ شمەگەی ح
بە م تەنھا ئاواتی من سەرکەوتنی گەللی
تﯚﯚ زۆر ئاوات و ئارەزووت بﯚ من ھەبوو ە
کەسم
بﯚخﯚمم ھە بژاردوە ئەگەرچی کە
م
س ن وﯾکە کە بﯚﯚخﯚم
نيوی ب کەس
ککوردە .دە
دەب داری
ن .دە
وەش ھەر بەو ن وە ﯾادم بکەن
خﯚشەو ئ ش
زۆۆرە بە م ئەوو نيوەم پی خ
ئەرکی
ی
ستان ئاو بدرێ و لەو کاتەدای کە
ﯾنی جەوانەکاانی کوردوس
ئاازادی بە خوﯾن
کا دە ی
گيانی خﯚی فيدا بک
ی
بکﯚش و
ش
ھەر جەوان کە کە بﯚ گەلەککەی ت
سەرشانی ھ
س
نەقش کی گەورەم ھەب
ش
ە لە چوار ساا ی ھەوە ی شﯚرش دا ننەتوانی
ەداخەوەم کە
بە
بە پ ی ئەو بير و بروواﯾە کە لە راببردوودا
ە ج بينم .ددە
ەرکی خﯚم بە
و بە باشی ئە
ستی
شەوە و بە راس
سەفی شﯚرش
ھاتمە نيو س
ھەم بوو و تەوواوی د می دداگير کردبوو ھ
ھ
کی
دﯾت چ کوشتار ک
ەلی بە بەرچااوی خﯚمەوە بوو دەم ت
ککردوەکانی رژﯾﯾمی دژی گە
 14سا ە تا پييرە پياوی  80سا ە و پير ژژنی
دەکرد لە مەنتتقەی خﯚمان لە جح لی 4
ھەر ئەوەﯾە ککە ئ مە
بە راستی ئئەوانە گوناھياان چی بوو ھ
قەت و عام دەەکردن دە
قە
شزانم
دەش
ھەستين و دە
ن
رژﯾمە بينەوە بە دژژی
ە
دەب بە ژن و پياو بەرەنگارری ئەو
شيرﯾنە مردن ک کە بﯚ
نەباﯾە دەمردم و چ خﯚشە و ش
ە
ککە شەھيد دەەبم بە م خﯚﯚ ئاواش
ەوە بە پلەی کادردەب تە پييشمەرگەی ھ زی
السە دوای ئە
مان ب  ،خﯚال
گگەل و نيشتما
ھەوشار و لە ر کەوتی  3.13. 1363بەررانبەر بە  1984/6/3لە گوندی
شەھيدانی ھ
ش
ەگەڵ چەن پييشمەرگەﯾەککی دﯾکە خﯚ فرۆش ک
ی ھەوشار لە
ھەر لەناوچەی
)کوچە تە ( ھ
ەوە و ھەمووﯾﯾان شەھيد ددەبن ) 12نەففەر
گگوزارشيان ل دەدەا و دەککەونە کەمينە
چەی
شاری تيکاب ناوچ
ی
سەر بە
گوندی )قﯚجە( ﯾە س
ی
شی لە
ی گ کﯚکەش
بووون( و شوﯾنی
ھەوشارە.
ھ
سی دەکەن ھەر لە
ەو جﯚرەی باس
خە ک بوە و ئە
شەوﯾستی خ
شەھيد کاک ب کەس خﯚش
ش
ەکراوە.
ی زو م و زۆردداری راوەستاوە و زو می پ قەبوڵ نە
مندا يەوە دژی
م
ی
ەمال نەجاڕی
سەرچاوە :جە
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ج
بﯚکان
شارەکان:
ش
ژمارە3656 :

ەمەد زەنگننە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814739
دانيشتووی :ققﯚلخەتەپە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1836
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3657 :

ی
ەمەد زەﯾنی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914069
شار
دانيشتووی :ککەوپەڕ ،پيرانش
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1069
9
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3658 :

ەمەد سادقی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818026
شتووی :قروە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3954
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3659 :

ەمەد سارننگی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917698
دانيشتووی :ننﯚرﯾاو ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3581
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3660 :

عدپەنا
ەمەد ساع
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617962
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دانيشتووی :پپەنيەران ،سننە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3871
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3661 :

عدپەنا 2
ەمەد ساع
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717981
ج ،سنە
شتووی :مارنج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1375 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3885
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3662 :

می
ەمەد سامی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113536
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دانيشتووی :گگرکەگور ،شننﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=586
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3663 :

جب غی
ەمەد ساوج
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084113719
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=738
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3664 :

می
ەمەد سا ح رۆستەم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71812
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
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سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3665 :

محەمەد سا حپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214616554
دانيشتووی :کﯚ ەسە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2348
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3666 :

محەمەد سا حی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017035
دانيشتووی :دارەتوو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2885
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3667 :

محەمەد سا حيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717290
دانيشتووی :خانەميران ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3144
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3668 :

قی
ەمەد سدق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817308
قز
دانيشتووی :ئئاﯾچی ،سەقز
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3153
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3669 :

ﯾقی
ەمەد سدﯾق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5221217095
58091
دارەدراو
لەس د
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەس دارەدراو
ی کەس :لە
جﯚری
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

1683

http://www.kurdipedia.org

پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە3670 :

حراگەرد
ەمەد سوح
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817324
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3184
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3671 :

لەﯾمانزادە
ەمەد سولە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914059
دانيشتووی :گگردکسپيان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1061
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3672 :

لەﯾمانی
ەمەد سولە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118133
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شتووی :گيچه ،سە ماس
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4021
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سە ماس
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3673 :

مپور
ەمەد سو تتان کەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914749
دانيشتووی :ققز قﯚپی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1850
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3674 :

ەمەد سو تتانی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914083
دانيشتووی :گگردئاشەوان ،پيرانشار
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1383 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1086
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3675 :

ەمەد سەببزﯾاری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516863
پەڕی
ی
ەرگە سا ی شەھيدبوون 1361 :سەررچاوە :ما
ﯾەتی :پ شمە
شتووی :پاشب غ بەرپرساﯾە
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2696
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3676 :

ەمەد سەررھەنگی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213740
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=745
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3677 :

ەمەد سەلليمی 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918070
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دانيشتووی :ننﯚسمە ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3585
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3678 :

مەدی
ەمەد سەم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313770
شتووی :نەغەدە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=771
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3679 :

مەدی 2
ەمەد سەم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118439
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3886
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3680 :

ەمەد سەﯾﯾدی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117783
شتووی :پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3679
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3681 :

ی
سوار قازی
ەمەد شاس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112247106
64492
...

ژمارە3682 :

محەمەدی
ەمەد شامح
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316772
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2583
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3683 :

ەمەد شيرﯾن
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716573
سەرچاوە :ما پەڕی
شمەرگە سا ی شەھيدبووون 1361 :س
ساﯾەتی :پ ش
شتووی :س پەکان بەرپرس
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=2384
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3684 :

ەمەد شير ژ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914076
جەڕان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1081
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3685 :

خەپور
ەمەد ش خ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616540
دانيشتووی :ککاولەکﯚن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2339
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3686 :

خەﯾی
ەمەد ش خ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616546
دانيشتووی :مموساالن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2349
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3687 :

ەمەد ش رﯾﯾن
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014801
شتووی :س پەکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1076
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3688 :

شيدی
ەمەد شەررﯾف جەمش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117410
ەرﯾوان
سەرھﯚﯾە ،مە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3279
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3689 :

ەمەد شەررﯾفی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413037
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=69
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە3690 :

ەمەد شەررﯾفی 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118431
شير ،پاوه
شتووی :شمش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3587
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3691 :

ەمەد شەررﯾفی 3
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814952
دانيشتووی :ززەنگياوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1155
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3692 :

معی
ەمەد شەم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314902
ێ
شتووی :نواوێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1260
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3693 :

وقی
الزم شەو
وقی  -موال
ەمەد شەو
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103233228
82379
سا ی 1979
پاسﯚک ،لە س
شی ئەﯾلوول و پاشانيش پا
پ شمەرگەی ئازای شﯚڕش
شەھيدکرا.
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
جﯚری کەس :سەربازی
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ
پپارت:
ژمارە3694 :

سالە
ەمەد عيس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317144
شتووی :قولەرر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2620
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3695 :
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ەزی
ەمەد عيوە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017051
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2903
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3696 :

ەمەد عەباسی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818049
شتووی :بندرە ،پاوە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3583
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3697 :

وخاڵ
دو ال مستتەفا  -شو
ەمەد عەبد
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02262201513743

ﻻﭘەڕە
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قەندﯾل چاوی بەدنييا ھە ھ ناوە ،سا ی
ل
شت ئاشانی ببناری
سا ی  1954لەگوندی پش
س
 1976پەﯾوەندﯾکردووە بەڕﯾززەکانی ﯾەک تتيی نيشتماننيی کوردستانەوەو سا ی 1977
6
شەڕی کە ەکی ببا ەﯾيانی
ی
شداری
مان ساڵ بەش
بﯚﯚتە پ شمەرگگە لەدۆ ی با ەﯾيان و ھەم
مەفرەزە،
ەر می پار زگگاری کراوەتە فەرماندەی م
ککردووەو برﯾندااربووە ،سا ی  1978لەھە
کەرت و لە
ت
 198دەکر تە ج گری
ەڕی سەرکردداﯾەتی کردوووە ،سا ی 80
ەشداری شە
بە
 1983لەسەر ب ﯾاری
ەرچاوی بينيوووە ،سا ی 3
ی کلکەی تاققﯚالن رۆ ی بە
 1982لەشەڕی
2
 1984لەگرتنی ب تتواتە بەشدارﯾکردووە،
1
ناودەشت و لە
ت
ی دەگوازر تەووە بﯚ
سەرکرداﯾەتی
س
لە راپەڕﯾنە
 1وەک کادﯾر ک دەچ تەوە بﯚ ناوشار بﯚ کارو پالنی ر کخستن ،ە
ەسا ی1990
لە
لە
مەزنەکەی بەھاری  1991رۆ ی بەرچاووی گ اوە لەپپاککردنەوەی کوردستان ە
م
ەعسييەکان.
بە
شەھيد لەژﯾاننی پ شمەرگگاﯾەتيدا س جار برﯾنداربوووە ،بەالم زﯾاتر سووربووە لەسەر
ش
بووە لەفەرماندەﯾﯾی
گری لەشکر ە
ەھيد ج ی
ی نەڕووخاوە ،دواپلەی شە
خەبات و ورەی
خ
ت کﯚشەرە د ررﯾنەکان.
رۆۆژی 00/12/8
 200شەھيد کرا.
سەنتەر
سەرچاوە :ما پەڕی پوک س
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە3698 :

دو ئازادە
ەمەد عەبد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616548
دانيشتووی :ز وە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2352
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3699 :

دو ئازادە 2
ەمەد عەبد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216761
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2576
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3700 :

محەمەد عەبدو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314904
دانيشتووی :سو روی
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1268
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3701 :

محەمەد عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117053
دانيشتووی :باخچە ميشە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2901
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3702 :

دی 2
ەمەد عەبد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517903
شتووی :قروە
دانيش
مﯚستای شﯚڕڕش
ساﯾەتی :مام
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3791
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3703 :

جەم
ەمەد عەج
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910983
سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
کﯚﯚمە ەی ر.
پارت:
ژمارە3704 :

ەب
ەمەد عەرە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213743
ەغەدە
دانيشتووی :ممەمەليان ،نە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=747
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە
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نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3705 :

ەمەد عەزﯾﯾز بارام
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60362
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3706 :

وڕەش
ەمەد عەزﯾﯾزی  -ک و
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113579
ھاشم ئاوا ،وورم
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=541
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3707 :

ەمەد عەزﯾﯾزی 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118341

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2327
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3708 :

ەمەد عەزﯾﯾزی 4
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118403
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3134
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3709 :

ەمەد عەزﯾﯾزﯾان
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717289
ن ،سەقز
شتووی :ئاﯾنان
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3143
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3710 :

محەمەد عەزﯾزﯾانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117054
دانيشتووی :خارخار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2899
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3711 :

محەمەد عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914058
دانيشتووی :رکاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1060
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3712 :

محەمەد عەلی زادە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118343

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ب وران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2340
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3713 :

ەمەد عەلييار
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113467
ەل وە
ما پەڕی خاکە
دبوون 1366 :سەرچاوە :م
سا ی شەھيد
ەتی :کادر س
شتووی :مافەرران بەرپرساﯾە
دانيش
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=455
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3714 :

ەمەد عەلييالی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32955
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3715 :
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ەمەد عەلييزادە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217108
سەقزلوو
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2588
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3716 :

ەوی
ەمەد عەلە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717294
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3150
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3717 :

وری
ەمەد غەفو
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917702
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دانيشتووی :ددەرەھەجيج ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3588
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3718 :

ی
ەمەد فاتحی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617961
ه
دانيشتووی :ککەرەجﯚ ،سنه
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3873
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3719 :

ق بازﯾار
ەمەد فاروق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32912
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3720 :

محەمەد فتوحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717277
دانيشتووی :بوخەلوو ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3136
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3721 :

محەمەد فيازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717281
دانيشتووی :تاران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3133
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3722 :

محەمەد فەرخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814715

ﻻﭘەڕە

1704

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :ککامەم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1820
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3723 :

ھادی
ەمەد فەرھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617960
ه
چيلەک ،سنه
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3874
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3724 :

ەمەد فەق
محە

ەن
حەسە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013277
شنﯚ
دانيشتووی :ئئيسالملوو ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=238
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3725 :

محەمەد فەق

زادە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814743
دانيشتووی :ئيندرقاش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1826
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3726 :

محەمەد قادرزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314199
دانيشتووی :نستان
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1266
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3727 :

محەمەد قادرنژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014799
دانيشتووی :پيرانشار
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1077
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3728 :

ی
ەمەد قادری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914073
شيناوێ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1072
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3729 :

ی2
ەمەد قادری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118311
شتووی :بانە
دانيش
ەردەستە
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2081
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3730 :

ی3
ەمەد قادری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914082
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1085
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3731 :

ی4
ەمەد قادری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814719
شتووی :گردﯾاققوب
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1815
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە3732 :

محەمەد قادری 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314901
دانيشتووی :گﯚ
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1259
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3733 :

محەمەد قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814742
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1829
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3734 :

محەمەد قاسمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516861
دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2694
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3735 :

سی
ەمەد قودس
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81108152814128
ەکەﯾان
سا ی  1921و کات ک خ زانە
ئەفەندی رەسامە ،س
ی
مود
نااوی محەمەدد کوڕی مەحم
نازناوەی پ بەخشراوە.
ی
شاری قودس لەداﯾک بووەو ئەم
ئااوارەو دەربەدەر بوون ،لەش
موس چﯚتە قوتابخانە و سا ی دواتر خ ززانەکەﯾان
شەش سا يدا لەشاری س
ەتەمەنی شە
لە
سەرەتاﯾی و نناوەندی
ژەی بەخو ندن دداوە .پلەی س
گگەڕاوەتەوە بﯚ سل مانی و لەوێ در ی
شان لەبەغدا چووە قوتابخاانەی سەرباززی و دوای دووو ساڵ
ەواو کردو پاش
ەسل مانی تە
لە
ەی )نائب ضاابط( لەھەول ر دامەزرا .سا ی  1942بووو بە
خو ندن سا ی  1941بەپلە
خ
ەوتنە
ەگەڵ ھاوڕێ نيشتمان پەرروەرەکانيدا کە
ەفسەر و رەووانەی رواندز کرا .لەوێ لە
ئە
ەتی و سا ی  1943پەﯾوەەندی کرد بەببزوتنەوە
ب وکردنەوەی بيری کورداﯾە
خﯚی
پاش شکستھ نانی ئەو بزووتنەوەﯾە ی
ی ناوچەی )ببارزان(ەوە .ش
چەکدارﯾيەکەی
چ
ودموختارەکەی مەھاباددا
ی
گگەﯾاندە مەھابباد و لەناو رﯾززەکانی سوپاای کﯚمارە خو
ەر ئازاﯾی و د سﯚزی ئەم ئئەفسەرە
زۆری نواند ،لەبە
ەتييەکی ی
ی کرد و ئازاﯾە
خزمەتی زۆری
خ
مياری و
ئەمەش لەبواری رام
ش
شانی
ب .شان بەش
ت کﯚشەرە ميرری مەھاباد ککردی بەنەقيب
ن(
ەسەرۆکی )ﯾەک تيی الوانی کوردستان
رۆۆشنبيرﯾدا رۆۆ ی گەورەی بينی و کرا بە
دنەوەدا
نوسين و وتار خو ند
ن
مەد قودسی لەوتار
شەھيد محەم
ەقز و بانە .ش
ەناوچەی سە
لە
ن( ئەم
شی کوردستان
ناوﯾان ل نابوو )خەتيبی شﯚڕش
ن
ەھرەﯾەکی گگەورەی ھەبووو ،بﯚﯾە
بە
چاکی ھەبوو .چيررۆکی
ی
ەﯾەکی
الوە رۆشنبيرەە لە بواری چييرۆک نوسينييشدا سەليقە
ال
پاش
ەم کی ب وکرراونەتەوە .ش
ەﯾە و لەگﯚﭬارری گەالو ژدا چەند بەرھە
ب وکراوەی ھە
ەمەد
خو ن کرد ،محە
ەوەی ھ زەکاانی شای ئ رران کﯚماری ))مەھاباد(ﯾان خە تانی و
ئە
عيززەت
ت
ەرﯾم،
خﯚشناو ،خەﯾررو عەبدولکە
ی )مستەفا خ
قودسی و س ھاوڕ کەی
قو
ت کاربەدەستتانی ئ راق و لە19ی حوزەﯾرانی سا ی
عەبدولعەزﯾز( کەوتنەدەست
ع
مانە نامە
ەم چوار قارەم
مانی لەپاش بەج ماوی ئە
دارەدران .گە ورەترﯾن سام
1947دا لەس د
7
 1947نووسيوﯾانە و ت يدا ئامﯚژگگاری
1
پييرۆزەکەﯾانە ککە رۆژی  18ی حوزەﯾرانی سا ی
ی خﯚﯾان ئەککەن کەد سﯚزی کوردو کورردستان بن.
ەوەکانی دوای
نە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
جﯚری کەس :سەربازی
ج
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ھەول ر
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە3736 :

ەمەد قورباانی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814740
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1835
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3737 :

ەمەد قورباانی 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118345
دانيشتووی :ببينووخە ەف
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2347
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3738 :

ەمەد قە تتی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714342
ی نە ن
شتووی :قە تی
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1178
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3739 :

محەمەد گردنيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214616547
دانيشتووی :باساوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2351
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3740 :

محەمەد گفتاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222717987
دانيشتووی :گەل ن ،سنه
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3875
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:

ﻻﭘەڕە

1712

http://www.kurdipedia.org

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3741 :

محەمەد گودەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317482
دانيشتووی :ميسوراو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3369
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3742 :

محەمەد گومگەشتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914060
دانيشتووی :قە تی نە ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1062
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3743 :

محەمەد گوڵ  1998 / 10 / 19زﯾندانی
ئەماسيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313063992911
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە3744 :

وی
ەمەد گو و
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914068
دانيشتووی :ککﯚنەخان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1068
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3745 :

ەمەد الوەﯾﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814729
دانيشتووی :ببراﯾمە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1830
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3746 :

چی
ەمەد مازوچ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516534
شتووی :ش واووکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2333
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3747 :

محەمەد مام رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814737
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1838
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3748 :

محەمەد مام مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215716907
دانيشتووی :شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2745
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3749 :

ی
ەمەد محەمەدئەمينی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71736
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3750 :

ەمەد محەمەدزادە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516531
دانيشتووی :ققولەسو روێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2329
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3751 :

ەمەد محەمەدنژاد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814727
ش
شتووی :گاگەش
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1827
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3752 :

ەمەد محەمەدی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616538
دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2335
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3753 :

ەمەد محەمەدی 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717291
ێ
شتووی :ھەوێ
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3145
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3754 :

ەمەد محەمەدی 3
محە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317492
گەران
شتووی :ئاسنگ
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3366
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3755 :

ەمەد محەمەدی 4
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617971
شتووی :ب واناووا ،سنه
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3879
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3756 :

ەمەد محەمەدﯾان
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813143
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=138
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3757 :

محەمەد محەمەدﯾان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814949
دانيشتووی :پيرانشار
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1071
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3758 :

محەمەد مرادسەنەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314202
دانيشتووی :شيوەجﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1270
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3759 :
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ی
ەمەد مرادی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017045
حەسەن ئاوا
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2890
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3760 :

ی2
ەمەد مرادی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417523
ﯾسەالس
شتووی :کورەﯾس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3419
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3761 :

ی3
ەمەد مرادی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221517557
شتووی :چاخلووو ،سەقز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3147
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3762 :

ەتی
ەمەد مروە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016692
شتووی :بانە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2078
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3763 :

ەمەد مستتەفاپور
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413803
ەغەدە
دانيشتووی :ککﯚزەکەر ز ،نە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=739
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3764 :

ەمەد مستتەفانژاد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714343
خاکەل وە
ەھيدبوون 1359 :سەرچاووە :ما پەڕی خ
ی :پ شمەرگگە سا ی شە
شتووی :ک ل بەرپرساﯾەتی
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1176
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3765 :

ەمەد مستتەفاﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616549
دانيشتووی :ننارست
ی تيپ2
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1378 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2353
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3766 :

ەمەد معازی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917699
دانيشتووی :ننجار ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3582
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە

1722

http://www.kurdipedia.org

پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3767 :

محەمەد معمارپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218172
دانيشتووی :ن رگ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4066
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3768 :

محەمەد منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222617970
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3876
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3769 :

محەمەد موئمنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117052
دانيشتووی :ئەحمەدئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2902
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3770 :

ەسری
ەمەد موبە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717986
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3877
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3771 :

سئازادە
ەمەد موس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616544
شتووی :سەرددەشت
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2342
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3772 :

دە
ەمەد ميراببی  -محەمەد س زد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813136
دانيشتووی :گگرکاشان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=145
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3773 :

ەمەد ميرزاﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617972
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3881
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3774 :

ەمەد ميناﯾﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214016345
ەڕەش
شتووی :بەردەڕ
دانيش
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2075
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3775 :

حمودی
ەمەد مەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113438
دانيشتووی :ن رگ ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=487
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3776 :

حمودی 2
ەمەد مەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118339
دانيشتووی :ددۆ ەتوو
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2323
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3777 :

حمودی 3
ەمەد مەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118375
ن
دانيشتووی :نناوچەی بﯚکان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2584
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3778 :

حمودی 4
ەمەد مەحم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118388
دانيشتووی :ئئەحمەدئاوا
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2900
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3779 :

سعودی
ەمەد مەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32936
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1727

http://www.kurdipedia.org

رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3780 :

روفی
ەمەد مەعر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321317
71813
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3781 :

روفی
ەمەد مەعر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616545
دانيشتووی :ئئا وەتان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2341
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3782 :

مينە
ەمەد مەالم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914081
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شيناوێ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1082
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3783 :

ەمەد مەالﯾﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616541
کﯚ ن
شتووی :نيشک
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2346
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3784 :

ەمەد مەالﯾﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71768
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە3785 :

ەمەد مەالﯾﯾی 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516530
دانيشتووی :تتوژەڵ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2326
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3786 :

فی
ەمەد مەناف
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516535
دانيشتووی :مموساالن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2330
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3787 :

ھدی
ەمەد مەھد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717298
شتووی :شيپاننەجﯚ ،سەقز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3154
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3788 :

محەمەد مەوالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325414238
دانيشتووی :نستان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1261
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3789 :

محەمەد مەوالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971764
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3790 :

محەمەد مەوالنی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118366
دانيشتووی :شوێ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
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سا ی ما واﯾی1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2076
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3791 :

محەمەد مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084213741
دانيشتووی :ماسوێ ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=746
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3792 :

محەمەد مەولودی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814988
دانيشتووی :سياقﯚڵ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1839
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3793 :

ی
ەمەد نادری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113427
جﯚرنی ،ورم
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=445
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3794 :

ی
ەمەد نازمی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414241
شتووی :مەھاباد
دانيش
ساﯾەتی :ئەففسەری کﯚمار
بەرپرس
ن1326 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1310
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3795 :

وازادە
ەمەد نانەو
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314221
شتووی :مەھاباد
دانيش
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ساﯾەتی :فەررماندەری ھ ز
بەرپرس
ن1325 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1304
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3796 :

ی
ەمەد ندﯾمی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113521
الم ئاباد ،ورم
شتووی :ئيسال
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=549
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
وررم
شارەەکان:
پارت:
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
حدکا
ژمارە3797 :

ەمەد نوزەرری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117415
سەردۆش
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3272
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3798 :

محەمەد نيعمەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117084
دانيشتووی :کار زی گەورە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2949
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3799 :

محەمەد نەجات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816309
دانيشتووی :ﯾاقوب ئاوا
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2077
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3800 :

محەمەد نەججاڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717296
دانيشتووی :سماقلو
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1369 :
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3142
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3801 :

محەمەد نەزەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017037
دانيشتووی :قزڵ قەبر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2887
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3802 :

محەمەد نەسرو

زادە

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814712
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1824
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3803 :

سيم جان  -ميران
ەمەد نەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207269
92285
دان؛
کبووی  1977ئامەد ــ سيللﭭان ،بەشداررﯾکردن  1993ئامەد ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستد
لەداﯾک
 1997ھەر می ئاپ موسا.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
پارت:
ژمارە3804 :

ەمەد نەعييمی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117059
دانيشتووی :گگو زەگەورە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2891
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3805 :

کی
ەمەد ھەرک
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113437
دانيشتووی :ئئﯚردوگای ز وەە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=488
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3806 :

مزەزادە
ەمەد ھەمز
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414237
دانيشتووی :گگﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1262
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3807 :

ەجانی
ەمەد ھەﯾە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717980
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3887
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3808 :

سی
ەمەد وەﯾس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417526
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الس
شتووی :سەال
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3418
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3809 :

سی 2
ەمەد وەﯾس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917701
دانيشتووی :ببەلەبزان ،پاوهه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3586
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3810 :

سە
ەمەد وەﯾس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717288
شين
شتووی :ک لەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3141
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3811 :

شی
ەمەد کارەش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814738
دانيشتووی :خ ەجﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1837
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3812 :

ەمەمی
ەمەد کاکە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814741
شتووی :م انە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1834
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3813 :

ژن
ەمەد عەللی پير ن
دنژاد  -محە
ەمەد کورد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813074
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دانيشتووی :ززم  ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=119
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3814 :

ﯾم پيرانی
ەمەد کەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017038
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2882
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3815 :

ﯾمی
ەمەد کەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213733
شتووی :قاڕن  ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=742
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3816 :

محەمەد کەرﯾمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113351814987
دانيشتووی :کيسە ن
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1816
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3817 :

محەمەد کەرﯾمی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118312
دانيشتووی :سەﯾرانبەند
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2080
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3818 :

محەمەد کەمانگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317480
دانيشتووی :کﯚرەدەورە
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3367
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3819 :

محەمەد ﯾازی ب غی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717278
دانيشتووی :ﯾازی ب غ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3137
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3820 :

محەمەد ﯾوسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214516532
دانيشتووی :دۆ ەتوو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2331
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3821 :

محەمەد ﯾوسفی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218171
دانيشتووی :حەسﯚکەندی ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4065
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3822 :

محەمەدئەمين ئازرەخش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084413787
دانيشتووی :قە تان ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=743
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3823 :

محەمەدئەمين ئيبراھيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214616551
دانيشتووی :نەبی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2355
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3824 :

دپور
ن ئەحمەد
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413034
دانيشتووی :ننە ﯚس
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=72
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3825 :

دی
ن ئەحمەد
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32933
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3826 :

ی
ن ئەس نی
ەمەدئەمين
محە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016677
دانيشتووی :مموساالن
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2359
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3827 :

ن ئەمير پاشاﯾی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716581
شت
ەی سەردەش
شتووی :ناوچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2397
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3828 :

ن ئەميری
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814745
ەی مەھاباد
شتووی :ناوچە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1846
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3829 :

چە
يرزا  -چرچ
ن بارام مير
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814746
دانيشتووی :ممەھاباد
یھز
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1847
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3830 :

ی
ن باﯾەزﯾدی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014090
دانيشتووی :گگردشەﯾتان
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1095
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3831 :

نب
ەمەدئەمين
محە

م
غەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113475
ھاشم ئاوا ،وورم
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=446
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3832 :

ی
ن بەھرامی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917716
ی پاوە
شتووی :بلەﯾی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3606
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3833 :

ن پائيزە
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214862
شتووی :گەنەددار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1916
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3834 :

محەمەدئەمين تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113441
دانيشتووی :راژان ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=484
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3835 :

محەمەدئەمين تەوەکولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916313
دانيشتووی :قاﯾبەرد
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2086
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3836 :
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ن جيھان ببەخش
ەمەدئەمين
محە
dipedia.org//?q=201012
22113325014094
http:///www.kurd
شتووی :گردەببن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1091
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3837 :

ن حوس ن زادە
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914755
شتووی :زاواک و
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1844
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3838 :

ن خزری
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013276
نﯚ
دانيشتووی :ننەرزﯾوێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادری ما ی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سالی  1941لە ئاوواﯾی پ شمەرگەپەروەر و
ی
ی ﯾەکی جﯚزەەردانی
ە بەرەبەﯾانی
لە
نی داﯾک کی
شيرﯾن لەداو ی
ەرزﯾوێ منال ککی رووح سوووک و رەزا ش
ەھەستی نە
بە
ناﯾە
وی ئاﯾينی بەگررﯾان پ ی ە
ەبنەمالەﯾەکی خﯚش ن ی
ی
روووسووربە ناووی ئامينە ،لە
ەو
ەال لەتيفی بااوکی ناوی ئە
ی بەدونياﯾی تتازە ھەل نا.مە
ن و چاوەکانی
گگﯚرەپانی ژﯾان
ھەشت سا ن لەالﯾان
تەمەنی گەﯾشتە ھ
ی
ەمەدئەمين.ککات ک
منالەی نا محە
م
چەن سال ک دەرسی ئاﯾيينی
جرەی فەق يان بﯚ ماوەی چ
بننەمالەکەﯾەوەە ناردراﯾە حوج
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خو ند بە م لەبەر ھﯚی جﯚراوجﯚر وازی لە خو ندنی ئاﯾينی ھ ناو گەراﯾەوە ن و
بنەمالەکەﯾان .خەلکی ئاوای لەبەر خﯚشەوﯾستی بە مەال حەمەدەمين بانگيان
دەکرد.لەتەمنی بيست ساليدا مەال حەمەدەمين لەالﯾەن ر ژﯾمەوە بە سەرباز گيراو
رەوانەی ئيجباری کرا.ماوەی سەرباز کەی لە پادگانەکانی جەلدﯾان ،گرتکشانە و سنە
دا ت پەرکرد ،ھەر بەھﯚی نارەزاﯾی وھەلدانەوەی پەردە لەسەر ب عەدالەتەکانی
ر ژﯾم ھەر لە سەبازخانە لە الﯾان ساواکەوە گيرا و رەوانەی زﯾندانی پادگان کرا و
لەشی کەوتە بەر ئازار و ئەشکەنجە.کە سەرباز کەی تەواو بوو گەراﯾەوە ز د و
ژﯾنگەی خﯚی ھەر زوو دەگەڵ کچ کی دل ودەروون پاکی ئاواﯾەکەﯾان بە ناوی ھاجەر
ژﯾانی ھاوبەشی پ ک ھ نا.ئاکامی ئەوزەماوەندە شەش مندالی رەزا سووک
ولەبەرد ن بوو.مەال حەمەدەمين ھەرچەند ژﯾانی ھاوبەشيشی پ ک ھ نابوو
دﯾسانکە ھەست ک دەﯾبزواند وشت ک ئازاری دەدا ئەوﯾش ب بەشی گەلەکەی بوو.
سالی  1963بەقاچاغی بﯚ ئەو دﯾوی سنوور شﯚر بﯚوە و لەگەل شﯚرشگ رانی حيزبی
د موکراتی کوردستان پ وەندی گرت و ھەر لەو رۆژەوە بو بە ئەندام کی دلسﯚز و بە
بيروباوەری حيزب و ئەرکی پ ئەسپ ردراو گەراﯾەوە بﯚ نەرزﯾوێ.مەال حەمەدەمين لە
پەنا کارە شەخس کانی خﯚی دا ئەرکە حيزب کانيشی بەو پەری عەالقەوە بە
ئەنجام دەگەﯾاند.پاش ماوەﯾەک کارکردن و پ وەندی گرتن لە گەڵ خەلک لەالﯾەن
دەست وپ وەندەکانی ر ژﯾمی غەدداری پاشاﯾەتی دەگيرێ .پاش ماوەﯾەک
ئەشکەنجە لە زﯾندان ئازاد دەکرێ ،بە م بەھﯚی ئەشکەنجە پشت ئ شەﯾەکی
شەدﯾد دەگرێ دﯾارە تا کاتی شەھيد بوونی ئەو پشت ئ شەی ھەر لەگەڵ بوو.تا
سالی  1979مەال حەمەدەمين ئەرکە حيزب کانی بەو پەری مەسئوولييەتەوە بە
ئەنجام دەگەﯾاند .مەال حەمەدەمين دوای سەرکەوتنی شﯚڕشی  1979ھەر زوو
دەستی داﯾە چەکی دﯾفاع لە گەل و نيشتمانەکەی ،وەک ھ زی بەرگری ھەر ئەو
دەم بﯚ پاراستنی نيشتمان لە زۆربەی شەری ناوچەکانی شنﯚ دا ئازاﯾەتی و
قارەمان تی لە خﯚ نيشان دا.ھاور ی خﯚشەوﯾست مەال حەمەدەمين لە شەرەکانی
داسەپاوی وەک شەری نەغەدە ،ن و شاری شنﯚ ،ن وان قورﯾشاوێ و نەرزﯾوێ،
قە تانی ناوچەی نەغەدە و راژان لە ناوچەی مەرگەوەر بەشداری چاالکانەی
ھەبوو.سالی 1982لە ھ زی سمکﯚسازمان دراو و ک پ شمەرگەی بە وەفای حيزبی
د موکراتی کوردستان ئامادەی ھەر خزمەت ک بﯚ ئازدی کوردستان بوو .مەال
حەمەدەمين لەبەر ئەوەی ئينسان کی وشيار و وردبين بوو ئەرکی پار زگاری بەش ک
لە بەندﯾخانەی حيزبی پ ئەسپ ردرا ماوەی دوو سال لەو پﯚستەدا ئەرکی حيزبی
خﯚی بەج گەﯾاند .لە سالی  1984دا ھاورێ مەال حەمەدەمين بەرپرساﯾەتی پەلی
فەرماندەﯾی ھ زی سمکﯚی پ ئەسپ ردرا .سەر ئەنجام سالی  1985بە
بەرپرساﯾەتی گوومرگی شارستانی شنﯚ دﯾاری کرا.ھەتا کاتی شەھيد بوونی زۆر
بەليياقەت و سەداقەتەوە ئەرکی پيرۆزی خﯚی لەم بەشەدا در ژە دا.مەال
حەمەدەمينی دلسﯚز بەھﯚی ئﯚگربوون بە حيزب لە زەمانی زووە دە ژمارەی رۆژنامەی
کوردستانی بە ﯾادگار ھەلگرتبوو.سالی  1988ئەو دە ژمارەﯾەی بەر ک وپ کی
پ شکەشی شەھيد دوکتوور قاسملوو کرد .دوکتوور قاسملوو لەبەرانبەردا
دەمانچەﯾەکی چاردەخﯚری پ شکەش کرد کە تا کاتی شەھيد بوونی بەقەدﯾوە
بو.پ وﯾستە بگووترێ شەھيد مەال حەمەدەمين چەندﯾن جارﯾش لە الﯾەن کﯚميتەی
شارستانی شنﯚوە بەو پ يەی ئەرکە پ ئەسپ ردراوەکانی بەو پەری سەداقەت و
ھەست بە مەسئوولييەتەوە بە ئەنجام دەگەﯾاندن خەالت کرا .مانگی گەالو ژی
سالی  1991ئەرتەشی دژی گەلی تورکيە بە ھ ز کی زۆرەوە بە پشتيوانی فرۆکە و
تﯚپ و خﯚمپارە ھ رش کی بەرب و و درندانەﯾان بﯚبەش ک لە خاکی باشوری
کوردستان بە ن وی خواکورک ھ نا کە چەند پ گەی پ شمەرگەکانی پارتی کر کارانی
کوردستانی تورکيەی ل بوو.چەند رۆژ شەر بەتووندی در ژەی ھەبوو.مەال حەمەدەمين
لەگەڵ ژمارەﯾەکی دﯾکە لەھاوسەنگەرانی لەس سنووری ئ ران ،ئ راق و تورکيادا لە
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ﯾانی رۆژی 14ی گەالو ژ دەگگير ن و
ی دژ بە کوردد دەسبەسەر دەکر ن ی
الﯾان ئەرتەشی
ال
ەند خﯚفرۆش و
ش"لە الﯾان چە
ەالو ژ لەشو ن ک بە ن وی "دۆل گام ش
رۆۆژی 15ی گە
دﯾکەی
ی
ەمەدەمين و ھاوسەنگەرەەکانی
ەکر گيراوی ئئەرتەشی توررکيا ،مەال حە
بە
مستەفا
دانيشمەند ناسراو بە م
د
سی .2براﯾم زەەرزا .3مستەففا
ەناوەکانی ..1ﯾﯚنس بلباس
بە
عەﯾنول
ەحمودی .7ع
سەﯾد واحيد مە
سەليمی .6سە
ەفا باﯾزﯾدی .5عەبدل س
تااﯾفە  .4مستە
وەﯾەکی زۆر ناجوام رانە و نامرۆﭬﭬانە شەھيد دەکر ن
ی
خاليدی ناسرااو بە خەبات بە ش
خ
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=239
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3839 :

ی
ن رەشيدی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113532
دانيشتووی :ئئا يان ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=590
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3840 :

مان پور
ن سولەﯾم
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616553
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This image cannot currently be display ed.

دانيشتووی :ب وران
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2358
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ژمارە3841 :

محەمەدئەمين سو تانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330814744
دانيشتووی :گو ک تەپە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1845
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3842 :

محەمەدئەمين سﯚفی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222717978
دانيشتووی :باغچە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3890
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3843 :

محەمەدئەمين سەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732954
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3844 :

محەمەدئەمين شەرﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916314
دانيشتووی :ميرەوسوو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2087
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3845 :

محەمەدئەمين فاتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816311
دانيشتووی :ناوچەی بانە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2083
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3846 :

محەمەدئەمين فروغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017398
دانيشتووی :سەرھوﯾە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1374 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3282
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3847 :

محەمەدئەمين فەتحيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816312
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2084
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3848 :

مەند
ن فەﯾروزم
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914085
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1087
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3849 :

ی
ن قﯚرغچی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914084
ەسەن
شتووی :گەپ ە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1088
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3850 :

دپور
ن محەمەد
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616552
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دانيشتووی :ب ژوێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2356
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3851 :

دی
ن محەمەد
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016678
شتووی :بنەخووێ
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2085
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3852 :

ن مستەفااپور
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317126
کە
شتووی :ئينجک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2589
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3853 :

ی
ن ميرزاﯾی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413052
شتووی :ب مزوررت  ،شنﯚ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.kh
hakelewe.ne
et/shehid/sh
how.asp?linkk=53
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3854 :

دی
ن مەحمود
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914087
دانيشتووی :پپەسوێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1089
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3855 :

فی
ن مەعروف
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016691
شتووی :بانە
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2089
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3856 :

ن مەغدورری
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813149
نﯚ
دانيشتووی :ننەرزﯾوێ ،شنﯚ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=131
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3857 :

ی
ن مەولودی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213744
ەغەدە
دانيشتووی :ﯾﯾونسليان ،نە
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=748
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3858 :

ی2
ن مەولودی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118361
دانيشتووی :ککانی زەرد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2357
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3859 :

ن نادری
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917708
پەڕی
ی
شەھيدبوون 1359 :سەرچاوە :ما
:
ەرلک سا ی ش
ساﯾەتی :سە
شتووی :نورﯾاوو ،پاوە بەرپرس
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=3591
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3860 :

ی
ن نەدﯾمی
ەمەدئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118137
الم ئاباد
شتووی :ئيسال
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
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سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4025
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3861 :

محەمەدئەمين کەرﯾم زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325014088
دانيشتووی :رکاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1092
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3862 :

محەمەدئەمين کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917703
دانيشتووی :نورﯾاو ،پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3590
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3863 :

محەمەدئەمين کەﯾھانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215016673
دانيشتووی :ناوچەی سەردەشت
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1371 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2399
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3864 :

محەمەدئەمين ﯾوسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325014089
دانيشتووی :جە دﯾان
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1094
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3865 :

محەمەدئەمين ﯾوسفی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118365
دانيشتووی :تاژەبان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2088
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3866 :

ور
ر شەرﯾفپو
ەمەدتاھير
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113440
ھاشم ئاوا ،وورم
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=485
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3867 :

ر عەبدا ی
ەمەدتاھير
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113563
شنﯚ
دانيشتووی :ب مزورت  ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=559
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3868 :

ی
ق قوربانی
ەمەدتﯚفيق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917707
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3592
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3869 :

ی
فەر خاليدی
ەمەدجەعف
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117784
ەی پاوە
شتووی :ناوچە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3683
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3870 :

دی
س ن باﯾەزﯾد
ەمەدحوس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617974
شتووی :تەورﯾووەر
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3893
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3871 :

محەمەدحوس ن دۆالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222717998
دانيشتووی :دۆالو ،سنه
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3894
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3872 :

محەمەدحوس ن عەبدو

ھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616874
دانيشتووی :وەزﯾر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2716
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە3873 :

محەمەدحوس ن فيداﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117062
دانيشتووی :ھەوشار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2908
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3874 :

محەمەدحوس ن کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217098
دانيشتووی :تونوولی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2907
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3875 :

محەمەدحوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732951
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3876 :

محەمەدحەسەن محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222717977
دانيشتووی :سورھال ،سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3891
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3877 :

محەمەدخاليد فەرەجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717300
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3156
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3878 :
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ەگی
ی فەﯾزو بە
ەمەدخانی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1200247556
63906
چکﯚ ەﯾە.
بە حەمەخانی بابەخان بەگی قارەوا کﯚ
ی ،ناسراو ە
ی فەﯾزو بەگی
محەمەدخانی
م
ی کﯚماری کورردستان
سەرچاوە :ما پەڕی و نەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ج
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژێ کاف  -ژ .ک
پپارت:
ژمارە3879 :

داﯾی
ل کەدخود
ەمەدخەليل
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113604
دانيشتووی :گگردەوان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=511
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3880 :

ی
م ساعدی
ەمەدرەحيم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917706
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دانيشتووی :ننﯚدشە ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3594
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3881 :

ی
ەمەدرەشييد حوس نی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917705
دانيشتووی :ووارامچە ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3595
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3882 :

ی نيا
ەمەدرەشييد فەتاحی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917709
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دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3596
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3883 :

ی
ەمەدرەشييد نەسيری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617976
سەر ،سنه
شتووی :تەنگيس
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3892
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3884 :

ەمەدسا ح ئاقاﯾی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217097
ەپان
شتووی :چەمە
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2911
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3885 :

محەمەدسا ح ئيبراھيم ئازەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317143
دانيشتووی :داشئاغ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2592
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3886 :

محەمەدسا ح سەعيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218173
دانيشتووی :کانی سپی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4067
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3887 :

محەمەدسا ح فەرەجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316779
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2591
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3888 :

محەمەدسا ح ن عمەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117064
دانيشتووی :قولدەڕە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2910
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3889 :

محەمەدسا ح وەﯾسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917711
دانيشتووی :تەشار پاوە
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3600
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3890 :

محەمەدسەدﯾق سا حی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916328
دانيشتووی :مەنيجە ن
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2107
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3891 :

محەمەدسەدﯾق عەلی نژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817305
دانيشتووی :خەﯾيەر سقز
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3162
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3892 :

محەمەدسەدﯾق فەروخيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416806
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دانيشتووی :گگيسالن
ناوەندی
ی
ەرپرساﯾەتی :ج گری کومميتەی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2634
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3893 :

عيد ئيسماعيلی
ەمەدسەع
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017050
سەن لﯚالن
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2905
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3894 :

عيد قادری
ەمەدسەع
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917710
سود
شيخان نەوس
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3598
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3895 :

کاڵ
عيد ﯾەعقوبی  -سەﯾد کاڵ ڵ
ەمەدسەع
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917713
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3597
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3896 :

ی
ەمەدسەلييم منبەری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717988
شتووی :نييەر
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3895
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3897 :

ەمەدشەرﯾﯾف بزندار
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917712
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دانيشتووی :ننەروێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3599
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3898 :

دی
ەمەدشەرﯾﯾف رەشيد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917714
دانيشتووی :ننورﯾاوا پاوە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3601
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3899 :

ی
ز سەليمی
ەمەدعەزﯾز
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017724
دانيشتووی :بباﯾنگان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3604
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3900 :

محەمەدعەزﯾز قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917721
دانيشتووی :نەروێ
بەرپرساﯾەتی :کادری نيزامی
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3609
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3901 :

محەمەدعەلی ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017397
دانيشتووی :نەسل ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3281
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3902 :

محەمەدعەلی باﯾەزﯾدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325014093
دانيشتووی :پيرانشار

ﻻﭘەڕە

1777

http://www.kurdipedia.org

بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1096
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3903 :

محەمەدعەلی شيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117065
دانيشتووی :ئەحمەدئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2912
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3904 :

محەمەدعەلی عەتاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117067
دانيشتووی :تەرمەکچی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2914
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3905 :

دی
ی محەمەد
ەمەدعەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717990
ه
دانيشتووی :ببەوجان ،سنه
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3897
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3906 :

ی منبەری
ەمەدعەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717989
دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3896
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3907 :

ەندی
ی نەقشبە
ەمەدعەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917715
شتووی :پاوە
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3603
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3908 :

محەمەدعەلی کوھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117066
دانيشتووی :چﯚپلی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2913
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3909 :

محەمەدعەلی کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222017725
دانيشتووی :نجار
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3602
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3910 :

عيلی
ب ئيسماع
ەمەدغەرﯾب
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017723
دانيشتووی :ززەردووﯾی
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3605
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3911 :

وس نی
ەمەدالو حو
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017722
شتووی :ش خاان ،نەوسود
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3607
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3912 :

کائيلی
ەمەدالو مک
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918076
ن
شتووی :دەوان
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3608
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3913 :

ی
ف عەزﯾزی
ەمەدلەتيف
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117420
ەرﯾوان
دانيشتووی :گگﯚشخانی مە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3300
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3914 :

حەﯾدەری
ەمەدمراد ح
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817334
شتووی :باﯾزاواا ،سەقز
دانيش
گری ەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3187
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3915 :

ی
ەمەدميرزا فەرەجی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017399
مەرﯾوان
شتووی :ژن ن م
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3283
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3916 :

ەدی
ب محەمە
ەمەدنەجيب
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617975
سنه
دانيشتووی :تتەنگيسەر ،س
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3889
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3917 :

م کامکار
ەمەدنەعيم
محە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917704
دانيشتووی :دارﯾان
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3593
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3918 :

محەمەدکەرﯾم خودادادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223518270
دانيشتووی :داشب غ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4190
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3919 :

محەمەدکەرﯾم سەﯾف پەناھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222717979
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3888
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3920 :

م فەﯾزی
ەمەدکەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217099
ی قﯚرخان
شتووی :ساری
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2906
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3921 :

ی
م نوسرەتی
ەمەدکەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717991
دانيشتووی :ننوسرەتئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3898
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3922 :

ی
م نەدﯾمی
ەمەدکەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317500
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جادەی ن وان
ی
لەسەر
خە کی ئاواﯾی زﯾوە ﯾە کە لە
ەممە کەرﯾم زﯾوﯾەﯾی" ە
نااسراو بە "حە
ستوون لە
ن
شمەرگەی ھ ززی ب
ی پ ەوار ھە کەتووە .پ ش
ککام ران مەرﯾوان لە ناوچەی
حيزبی دﯾمﯚکرراتی کوردستتانی ئ ران بووو .ﯾەک ک لە ئازاترﯾن و چااونەترسترﯾن
ح
دﯾن جار برﯾندار بوو ،بە م جار لە دوای جار
ەﯾە بوو .چەند
ی ئەو ناوچە
پ شمەرگەکانی
ی و تەکەﯾدا دەچووەوە .چاو کی لە ددەست دابوو و
ئاازاﯾيانەتر بە گگژ داگيرکەرانی
کەی لە چاو دەکرد.
زۆربەی کات چاوﯾلک
ی
شەﯾان بﯚ درووست کردبووو ،بﯚﯾە
چاو کی شووش
چ
ەکەی خﯚﯾان دوای
ی شاھﯚ لە ددەشتی ب ەوار و نە زۆر ددوور لە ئاواﯾيە
رۆۆژ ک لە بناری
ەرﯾان و
ەوەی بە برﯾننداری لەگەڵ چەند ھاوڕ ی دﯾکەﯾدا دەەکەونە گەماررۆ و د نە سە
ئە
گيانی پاکی
چوونی ناب  .دوای شەڕ ک کﯚتاﯾی بە ژﯾانی خﯚی د ن  ،و ن
مەجالی دەرچ
م
قوربانی.
ی
شتمانەکەی دەەکا بە
بﯚﯚ گەل و نيش
کاری
خەرﯾکی ی
ﯾەتی وەک زۆۆربەی الوی ئئەو ناوچەﯾە خ
پ ش ھاتنی بﯚ پ شمەرگاﯾە
ئااساﯾی ماڵ و کش و کاڵ دەب ھەر بﯚﯚﯾە نەخو ندەەواری نەبوو ،بە م لە ماوەەی
ەﯾەکی د سﯚﯚز زۆر باش ف ری
ی خﯚی و چەنند پ شمەرگە
پ شمەرگاﯾەتييدا بە حەولی
پشتی
ی
ککوردی نووسيين و خو ندنە وە بوو .ئيتر پ وﯾستی بە ککەس نەبوو ننامە و
خﯚی
من ماونەتەوە خ
و نەکانی بﯚ بننووس  ،ئەوو و نانەی بە ﯾادگار و بيرەووەری الی ن
بە م دەگ نەووە کە لەو
مابوومەوە ،ە
من لەوێ نەم
ە برﯾندار بوو م
شتەکەﯾانی نووسيوە .کە
پش
سەر ل وی
انەوەی نوکتە ،بزەی دەخستە س
ی
شوگ
سەی خﯚش
ککاتەشدا بە قس
ن.
پ شمەرگەکان
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:16:48
1
ﯾم نەدﯾمی( لە2012-4-24 :
محەمەدکەرﯾم
)م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
کامياران
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3923 :

در ژ
ەی خولە د
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7031357336
60409
سەرا شەھيد بوو.
 1لە شەڕی ببەردەرکی س
رۆژی 1930-09-06
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3924 :
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مراد ئازادەدل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717999
شتووی :نييەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3906
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3925 :

مەت
مراد باشەھام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622563012928
شنﯚ
چەپەراوێ ،ش
دانيشتووی :چ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=37
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3926 :

ە
مراد پی مودە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318204
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دانيشتووی :ککرماشان
ەللی
ەرپرساﯾەتی :کادری محە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1377 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4098
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
کرماشان
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3927 :

مراد تەکبيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014098
دانيشتووی :گگەسگەسک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1105
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3928 :

مراد حوس نپپور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014103
سور
شتووی :گردەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1109
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە3929 :

ەخچی
مراد خادم با ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413785
شتووی :کانی بداغ ،نەغەددە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=758
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3930 :

مراد درﯾازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313755
ەدە
شاوەلە ،نەغە
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=760
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3931 :
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ی
مراد دەرو شی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014101
دانيشتووی :ب کﯚس
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1106
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3932 :

مراد رەحيم زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114148
دانيشتووی :ققروچاوێ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1378 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1154
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3933 :

مراد رەسوڵ ززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518256
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دانيشتووی :تترکەش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4171
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3934 :

ور
مراد رەسو پو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014107
شتووی :کوندڕڕێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1110
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3935 :

دە
مراد رەسو زاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014104
ش
شتووی :ترکەش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1111
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3936 :

مراد سورنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317484
دانيشتووی :سورنی ،کرماشان
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3371
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کرماشان
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3937 :

مراد شير ژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325014108
دانيشتووی :قﯚﯾتەڵ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1108
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3938 :

مراد شير ژ پادام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114159
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جەڕان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1349 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1170
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3939 :

مراد عەزﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21622563112929
دانيشتووی :بباب خا وێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=36
6
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3940 :

مراد عەزﯾزی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814950
خان
شتووی :کﯚنەخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1103
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3941 :

ی
مراد الھيجانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014102
دانيشتووی :ز دان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1107
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3942 :

ی
مراد مەردانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718011
سنه
دانيشتووی :پپشتتەنگ ،س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3907
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە3943 :

مراد وەلەدب گی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117785
شتووی :دشە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3684
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3944 :

مراد کاکە

ھی
ھ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014099
ەپان
شتووی :قسقە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1104
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3945 :

مراد کرمانج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313754
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=757
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3946 :

مراد کوفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914759
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1865
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3947 :

ە
عەلی زادە
مرادرەسوڵ ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014105
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1112
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3948 :

مروەت جەنگدووست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213171802
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3949 :

مرﯾەم ئيبراھيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914758
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :برﯾن پ چ ،پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1864
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3950 :

مرﯾەم ئيب اھيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213271834
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3951 :

مرﯾەم بابەکرزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213271827
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3952 :

مستەفا ئابدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914781
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1879
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3953 :

مستەفا ئابدانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914767
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە

ﻻﭘەڕە
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ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1874
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3954 :

مستتەفا ئابيارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013253
دانيشتووی :ووەزن  ،نەغە دە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=263
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3955 :

ھيمی
مستتەفا ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214876
ھاباد
دانيشتووی :نناوچەی مەھا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1931
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

ﻻﭘەڕە
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3956 :

ھيمی 2
مستتەفا ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118455
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4107
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3957 :

ھيمی 3
مستتەفا ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118465
دانيشتووی :د بﯚکر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4172
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە3958 :

مستەفا ئيبراھيمی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118414
دانيشتووی :ب ساران ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3286
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3959 :

مستەفا ئەسەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217112
دانيشتووی :خﯚل نە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2922
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3960 :

مستەفا ئەفشار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117071
دانيشتووی :خارخار
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2921
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3961 :

سی
مستتەفا باوەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014113
ەڕ ،پيرانشار
شتووی :کەوپە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1123
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3962 :

مستتەفا باﯾەزﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113567
شنﯚ
چەپەراوێ ،ش
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=555
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ﻻﭘەڕە
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە3963 :

سی
مستتەفا بواس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74173
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3964 :

مستتەفا بەقاﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413005
شنﯚ
سەردەرێ ،ش
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=52
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3965 :

ەگ
ی فەتاح بە
مستتەفا بەگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7031357336
60411
سەرا شەھيد بوو.
 1لە شەڕی ببەردەرکی س
رۆژی 1930-09-06
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
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بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3966 :

د
مستتەفا پاوەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113443
دانيشتووی :ز وە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=481
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3967 :

مستتەفا پورئاززەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313757
ەدە
دانيشتووی :ممەم ند ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=763
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3968 :

مستتەفا تاقە

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014114
شتووی :ک ل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1124
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3969 :

ی زادە
مستتەفا حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313760
سەرشاخان
ھەوشين ،س
دانيشتووی :ھ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=764
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3970 :

دی
مستتەفا حاميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914760
شتووی :مەھاباد
دانيش
ەردەستە
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1867
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان

ﻻﭘەڕە
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە3971 :

س نی
مستتەفا حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017729
دانيشتووی :للەشگرگه
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3616
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3972 :

مستتەفا خادەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113528
ەدە
دانيشتووی :ققە تان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=595
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3973 :

ﻻﭘەڕە
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مستەفا خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914783
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1877
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3974 :

مستەفا خزری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118405
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3170
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3975 :

مستەفا خورشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817320
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حاجی ئەول ،سەقز
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3169
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3976 :

سرەوی
مستتەفا خەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050497
74190
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3977 :

ی
مستتەفا دادﯾلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014106
دانيشتووی :ننمنج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1113
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3978 :

مستتەفا دامەنگير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316784
شتووی :ساروقاميش
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2603
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3979 :

شمەند
مستتەفا دانيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013271
چەشمەگﯚل ،،شنﯚ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=243
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3980 :

کری
مستتەفا د بوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914764
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دانيشتووی :ققﯚلخەتەپە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1871
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3981 :

مستتەفا راوند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017727
دانيشتووی :ددەوان ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3617
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3982 :

ن
مستتەفا رزمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217117
ەڕە
شتووی :قولدەڕ
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2923
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3983 :

مستەفا رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916315
دانيشتووی :کانی ناو
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2091
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3984 :

مستەفا رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314205
دانيشتووی :رەبەت
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1274
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3985 :

مستەفا رەشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314210
دانيشتووی :ھەنداوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1281
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3986 :

مستتەفا زلە  -مستەفا رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914784
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1866
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3987 :

مستتەفا زەھابی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914782
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1878
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە3988 :

مستەفا سﯚفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113580
دانيشتووی :ميراوا ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=539
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3989 :

مستەفا سﯚفی حوس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218174
دانيشتووی :ميراوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4068
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3990 :

مستەفا سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325014117
دانيشتووی :قە تەڕەش
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1121
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە3991 :

مستەفا سە حی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215016688
دانيشتووی :بانە بەرپرساﯾەتی :ئەندام سا ی شەھيدبوون 1360 :ژﯾان نامە ی شە ھيدمستە فاسە
الحی شە ھيد مستە فا سە الحی لە سا ی 1319ی ھە تاوی لە شاری بانە لە داﯾک بووە بنە مالە
کە ی ھە ژارودە ست کورت بوون ئە ودە م بە داخە وە کە م کە س مندالی دە ناردە قوتاب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە3992 :

مستەفا شاھين  1998 / 11 / 16ئە مانيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313070292945
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە3993 :

مستەفا ش خی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914766
دانيشتووی :د ی مەال
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1873
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە3994 :

مستتەفا شەب ەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017731
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3614
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3995 :

سمەتی
مستتەفا عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32945
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3996 :

ﯾزی
مستتەفا عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050477
74152
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە3997 :

سری
مستتەفا عەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013259
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=256
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3998 :

ی پور
مستتەفا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014115
دانيشتووی :ددربکە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1120
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە3999 :
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ی پور 2
مستتەفا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014116
کان
شتووی :ماشک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1122
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4000 :

ی زادە
مستتەفا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113523
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=580
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4001 :

زادە
مستتەفا عەليز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316785
شتووی :ساروقاميش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2599

ﻻﭘەڕە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4002 :

ەوی
مستتەفا عەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014112
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1117
7
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4003 :

وری
مستتەفا غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916317
ت ،بانە
شتووی :ئا وەت
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2096
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4004 :

ﻻﭘەڕە
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ی
مستتەفا فاتحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914779
شتووی :کاو ن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1881
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4005 :

خەپور
مستتەفا فەرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616557
دانيشتووی :ددۆ ەگەرم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2366
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4006 :

قی
مستتەفا فەرق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32905
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4007 :

عەبدو

مستتەفا فەق

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014109
دانيشتووی :ببەردەکورێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1114
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4008 :

مستتەفا قادرززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014120
دانيشتووی :ککﯚنەالجان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1125
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4009 :

ی
مستتەفا قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014119
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ەتەن
شتووی :زەرگە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1118
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4010 :

ی2
مستتەفا قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118376
دانيشتووی :مميراوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2602
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4011 :

ی3
مستتەفا قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118433
شتووی :تاوەگووزی ،پاوه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3618
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4012 :

مستەفا قارنەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914763
دانيشتووی :وسوکەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1870
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4013 :

مستەفا قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914762
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1869
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4014 :

مستەفا گو زاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316782
دانيشتووی :ميراوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2601
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4015 :

مستەفا محەمەدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331414935
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1876
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4016 :

مستەفا محەمەدزادە  -مستەفا کاکەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922410813068
دانيشتووی :سينگان ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=114
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
شنﯚ
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4017 :

مەدنژاد
مستتەفا محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914761
شتووی :کەر ززە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1868
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4018 :

مەدی
مستتەفا محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014118
دانيشتووی :ددە وان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1119
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4019 :

مەدی 2
مستتەفا محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118306
شتووی :بانە
دانيش
م ،ﯾەکيەتی الوان
ساﯾەتی :پ.م
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2092
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4020 :

مستەفا محەمەدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914780
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1880
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4021 :

مستەفا مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220317142
دانيشتووی :چەپ دەڕە
بەرپرساﯾەتی :ج گری لک
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2924
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

پارت:
ژمارە4022 :

مستەفا مستەفەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916316
دانيشتووی :ﯾاقوب ئاوا
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2095
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4023 :

مستەفا مەحمودزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316781
دانيشتووی :تورکمانکەندی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2600
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4024 :

مستەفا مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914765
دانيشتووی :قو قو ە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە

ﻻﭘەڕە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1872
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4025 :

مستەفا مەعروفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914768
دانيشتووی :ناوچەی مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1875
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4026 :

مستەفا نەبی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922145413028
دانيشتووی :د شەمس ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=78
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە4027 :

زەﯾی
مستتەفا ھەمز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014110
خورﯾنج
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1115
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4028 :

مستتەفا وەتەننخاە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817311
شتووی :سەقزز
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3168
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4029 :

مستتەفا وەکاللەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418241

ﻻﭘەڕە

1828

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :ققەرەب غ
ەرپرساﯾەتی:
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4148
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4030 :

می
مستتەفا کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217095
شتووی :گو زەگەورە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2920
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4031 :

می 2
مستتەفا کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017730
ن
شتووی :دارﯾان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3615
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4032 :

مستەفا کەرﯾمی واحد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071790
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4033 :

مالزم جوام ر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215131352720
شەھيدی نەمر )جوام ر ساﯾەمير( کە ناسراوە بە مالزم جوام ر سا ی  1948لە گوندی )کەپراد(ی
سەر بەشاری مەندەلی لە داﯾک بووە.
لە گوندەکەی خﯚﯾدا دەستی کردوە بە خو ندن و قﯚناغی سەرەتاﯾی لەوێ تەواو کردوە پاشان قﯚناغی
ناوەندی لە خو ندنگەی مەندەلی و ئامادەﯾی لە شاری بەغدا تەواو کردووە.
سا ی  1968پەﯾوەندی کردووە بە رﯾزەکانی پارتی دﯾموکراتی کوردستانەوە ،سا ی  1972کﯚل ژی
سەربازی بە پلەی ﯾەکەم تەواو کردووە و بووە بە ئەفسەر .
سا ی  1973بووە بە پ شمەرگە لە بەتاليﯚنی شەشی خانەقين ،سا ی  1975پەﯾوەندی کردووە بە
کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستانەوەو سا ی  1976بەشداری چاالکييە پارتيزانەکانی کردووە لە
ناوچەی شارباژ و قەرەداخ.
سا ی  1977بووە بە بەرپرسی سەربازی ر کخراوی ھە ﯚی سوور کە ھەموو چاالکييەکانيان لە
ناوشاری بەغدا ئەنجام دەدا .
لە کﯚتاﯾی سا ی 1977دا و بە ھﯚی ئاشکرا کردنی ئەندامانی ر کخراوەکە لەالﯾەن بەکر گيراوانی
رژ مەوە ،مالزم جوام ر و چەند ھاوڕ يەکی لەالﯾەن کاربەدەستانی رژ می بەعسەوە دەستگيرکران .
بەھﯚی ئازاﯾەتی و ل ھاتووﯾی خﯚﯾەوە توانی لە زﯾندان ھە ب ت ،بە م بەداخەوە نەﯾتوانی رزگاری ب ت و
دووبارە دەستگير کراﯾەوە.
دواتر لە دادگاﯾی کردن کی نا دادپەروەرانەدا مالزم جوام ر و ھاوڕ کانی فەرمانی لە س دارە دانيان
بەسەردا دراو رۆژی 10ی نيسانی  1978حوکمەکە ج بەج کراو ئەم پﯚلە ت کﯚشەرە چاو نەترسانە
گيانی خﯚﯾان بەخت کردو چوونە رﯾزی شەھيدانی ر گای رزگاری کوردستان و ئازادی گەلی کوردەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
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ژمارە4034 :

ی
من مارفی
موئم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017736
دانيشتووی :تتەشار ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3622
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4035 :

ﯾی
ەليب ئاقاﯾی
موتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220317141
شتووی :گوێ ئاغاج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2925
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4036 :

عيد فەر
ەليب سەع
موتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914777
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1883
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4037 :

ەليب قادری
موتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316783
ی ئاوا
شتووی :حاجی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2604
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4038 :

جيد  -نەبەزز
ەليب مەج
موتە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1114191805
52541
لەداﯾکبووە
ە
ھەول ر
ل
ە  1967-7-1لە گوندی س پيرانی دەەشتی
لە
وە
ی .ن .ک( ە
ستنەکانی )ی
سا ی  1982پەﯾوەندی کر دوە بە ر کخس
س
ەول ر
لە تيپی  86ی دەشتی ھە
ککﯚتاﯾی سا ی  1984بﯚتە پ شمەرگە ە
الی
مری دەگاتە ال
شاف و ساقييا( گيانی نەم
7-11- 1987للە گرتنی رەبااﯾەکانی )کوش
7
شەھيدان.
ھاوڕ کانی و ددەب تە ئەست رەﯾەکی ھەرردەم گەشاوەەی کاروانی ش
ھ
ستان ن ت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ھەول ر
شارەکان:
ش
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە4039 :

ی زادە
ەليب نەبی
موتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914778
دانيشتووی :گگەنج ئاوا
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1882
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4040 :

سوڵ محەمەد
حسين رەس
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60360
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4041 :

حسين گاداانی
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330814723
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1811
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4042 :

حمەد سەلليمی
موحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32922
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4043 :

رابی
حيبەت محر
موحي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417522
شتووی :بازگر
دانيش
ک.ش
ساﯾەتی :ئ.ک
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3406
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4044 :

موحەﯾيەدﯾن سەﭬيملی  1998 / 11 / 15زﯾندانی ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313065892933
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە4045 :

موختار ئيبراھيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017400
دانيشتووی :ب ساران ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3284
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4046 :

موختار ئيبراھيمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222718009
دانيشتووی :تەنگيسەر
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3909
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4047 :

و
ختار عەبدو
موخت

ی غەرﯾب
حاجی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0280906576
62615
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە4048 :

ی
ختار کەرﯾمی
موخت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017401
شتووی :دگاگا ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3285
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4049 :

دی
موراد ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313756
شتووی :کەر ززە ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=759

ﻻﭘەڕە

1836

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4050 :

موراد خەسرەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874186
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4051 :

موراد کاﯾا  1998 / 10 /18زﯾندانی بارتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313063892910
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە4052 :

مورتەزا تابعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317485
دانيشتووی :کﯚنە کامياران
بەرپرساﯾەتی :مامﯚستای شﯚڕش
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3372
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4053 :

ی
مورتتەزا مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317486
دانيشتووی :ککانيەشر ،کاممياران
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3373
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4054 :

مەدی
ەفەر ئەحم
موزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016690
شتووی :کەندەەسور
دانيش
م ،ﯾەکيەتی الوان
ساﯾەتی :پ.م
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2094
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4055 :
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ەفەر پاکزاد
موزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918084
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3917
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4056 :

ی
ەفەر تابعی
موزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918057
شتووی :سنە
دانيش
گری ھ ز
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3916
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4057 :

مانی
ەفەر رەحم
موزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818029
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مەرﯾوان
دانيشتووی :تتەنگيسەر ،مە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3957
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4058 :

ی
ەفەر زارعی
موزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718001
س نئاوا ،سنه
شتووی :حوس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3919
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4059 :

ری
ەفەر وەزﯾر
موزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718002
شتووی :سنە
دانيش
ن
شمەرگە ،الوان
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3918
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :چاالکی الوان
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4060 :

موزەفەر کازمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222017738
دانيشتووی :پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1382 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3629
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4061 :

موزەفەر کامەرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118142
دانيشتووی :جوجەھی ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4031
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سە ماس
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە4062 :

دی
سا ئەحمەد
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818015
دانيشتووی :ققەلەر ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3925
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4063 :

سا خە يفاننی
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014122
شتووی :بەردەەقەل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1129
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4064 :

ی
سا روستاﯾی
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013300
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دانيشتووی :مميراوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=214
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4065 :

سا زەندکەررﯾمی
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718012
حەسەنئاوا ،سنه
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3924
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4066 :

سا ش رخاننی
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313758
شتووی :باﯾندەەرێ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=765
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4067 :

سا شەعباننی
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113453
دانيشتووی :گ سيان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=470
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4068 :

گابار
سا عەلی  -کاروان گ
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9211443477
73221
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
ستان- PKK
پارتی کر ککارانی کوردس
پپارت:
ژمارە4069 :

ھيمی
سلم ئيبراھ
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718004
ەرچاوە :ما پەڕڕی
ن 1361 :سە
مەرگە سا ی شەھيدبوون
شتووی :سلواتئاوا بەرپرسااﯾەتی :پ شم
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=3914
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4070 :

سيری
سليح نەس
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313769
خە يفەليان ،نەغەدە
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=775
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4071 :

عەنتاب
ب
 199زﯾنداننی
ەمەد 98 / 10 / 26
سليم موحە
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306559
92926
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە4072 :

موالززم سەﯾد کەرﯾم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112611020
03516
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لە گوند کی ناووچەی رواندز ھاتﯚتە دنياوە .پاش
نااوی کەرﯾم رەەسوڵ-ە .ساا ی  1949ە
کﯚل ژی
خو ندنی سەرەتاﯾی و دوا ناوەندی لە ررواندز ،لە ل
ەواوکردنی قﯚﯚناغەکانی خ
تە
سا ی  1972بﯚﯚتە ئەفسەر .
دن داوە و س
سەربازﯾی در ژەی بەخو ند
س
قوتابيان و پارتی
ن
ەردەمی خو نندکارﯾدا پەﯾوەەندی بە ﯾەک تيی
موالزم سەﯾد کەرﯾم لەسە
م
دﯾموکراتی کووردستانەوە ککردووە و سا ی  1974کە شەڕ لە کورددستاندا
ن(دا کراوە بە ئامر بەتاليﯚن .
مەرگەو لەھ زی )سەفين
دەستيپ کردەووە ،بﯚتە پ شم
ەک تيی نيشتتمانيی
چﯚتە سورﯾا و کات کيش ﯾە
شی ئەﯾلول چ
ھ نانی شﯚڕش
پااش ھەرەسھ
دەستە سەرەتاﯾيەککانی ھ زی
ە
ەگەڵ
ککوردستان داممەزرا ،ئەم الووە ،ھاوڕێ لە
ەتی و ل ھاتوووﯾی
کوردستان و ھ ندەی نەبردد ،لەبەر ئازاﯾە
پ شمەرگەدا گگەڕاوەتەوە کو
ەبی
حەوتی با ەﯾيان و پاشان بەئەنندامی مەکتە
تی
ەر می
ەرماندەی ھە
خﯚی کرا بە فە
خ
شتمانيی کورددستان .
عەسکەرﯾی ﯾﯾەک تيی نيش
ع
ستانی گەورەەدا کردووە و
ەم فەرماندە ھە کەوتووە بەشدارﯾی للەچەندﯾن داس
ئە
ستانی
داستانی ش ن  ،داس
ی
ترﯾشی کردووە لەووانە
ی
ی چەند نەبەررد کی
سەرکرداﯾەتی
س
دە ،دەشتی ھەول ر ،ھيران و نازەنين ،کە کی با ەﯾيان و
ەندﯾل ،مامەند
قە سنج ،قە
ھەڕەتی چاالکی و بەخششی
ی
کی تر .موالززم سەﯾد کەررﯾم لە
چەند داستان ک
چ
الن کی داڕ ژراوی
ﯾدا بوو کە رۆژژی 15ی ئەﯾللولی سا ی  1984و بەپيال
شﯚڕشگ انەﯾد
ش
شەھيد کرا.
دوژمنانی کوردد لە ناوچەی تاس وجە ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
رەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
رواندز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە4073 :

ەری
ھيب حەﯾدە
موھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241044518
80616
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ھەو ل ر
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
ی شيوعی ع اق
حزبی
پارت:
ژمارە4074 :

سی
مکائييل شەمس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117403
ن
سين ،مەرﯾوان
شتووی :ھەرس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3289
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4075 :

ی
مکائييل قەترانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218176
سورکانی ،وررم
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4070
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4076 :

مکائييل کەنعاننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113442
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دانيشتووی :تتەرزلو ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=483
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4077 :

در
عەبدولقاد
ﯾا جەمال ع
ميدﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60355
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4078 :

ن عەلی
ﯾا عوسمان
ميدﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60366
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4079 :

ەحمەدی
مير ئئەحمەد ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217804
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دانيشتووی :ممرزﯾوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3676
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4080 :

گيری
ميرئااغا جيھانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117079
ی ئاوا
شتووی :عەلی
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2940
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4081 :

م کاک
حاجی مام
ميرح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8212243176
60768
ەکانی تورکيا ،لەچيای
 2بەھﯚی بﯚرددومانی سنوررەکانی ھەر م لەالﯾەن فررۆکە جەنگييە
رۆژی 2011-08-21
ەر لەگەڵ  6ککەسی تری خ زانەکەﯾدا تتيرۆرکرا.
ی سەنگەسە
ک لە ناحيەی
کورتەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە :کورد
و ت :باشووری کوردستان
ژمارە4082 :

ی
ميرززا ئەحمەد کەفشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218175
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دانيشتووی :تەرزﯾلو ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4069
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ورم
شارەکان:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4083 :

ميرزا چوبوکچو  1998 / 11 /27زﯾندانی باتمان لەئەنجامی مانگرتن
شەھيدبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071192965
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە4084 :

ميرزا سەﭬيملی  1998 / 10 / 26زﯾندانی ئەرزڕۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313065592925
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە4085 :

ميرزا محەمەد برناس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222718003
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ه
دانيشتووی :ووەس  ،سنه
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3915
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4086 :

ی
د شادمانی
ميرززا محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414245
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1346 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1314
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4087 :

ی
د کەنعانی
ميرززا محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113422
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دانيشتووی :تتەرزلو ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=482
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4088 :

دی
ميرززا مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017734
شتووی :تاوەگووز
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3625
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4089 :

ميرززاعەبدو

زارعی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117086
دانيشتووی :ققەرەوڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2947
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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و ت:
پپارت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4090 :

ن
ۆ ئابساالن
ميرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914775
شتووی :ئيندرققاش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1885
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4091 :

د
ن پورمەند
ميزان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017733
دانيشتووی :ننوشمە ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3624
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4092 :

مينا کرمانج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418251

ﻻﭘەڕە

1853

http://www.kurdipedia.org

چاوی بە دنيا
ی
ەﯾەکی کوردپەروەرر ،لە شاری ننەغەدە
ی
ی بنەما
1لە باوەشی
ە1968.05.05
لە
سک سووک و للەبەر د ن بووو .بە نازەوە للە
شيرﯾن ،ئ ک
شکووت .کيژژ کی خو ن ش
پش
سا يدا رووی للە
ک و باوکيدا گگەورە بوو .لە تەمەنی 6س
ە ئەوﯾنی داﯾک
بااوەشی پ لە
خو ندن کرد .ققوتابييەکی ززﯾرەک و بە دﯾﯾسيپلين و ج گای خﯚشەوﯾستی مامووستا و
خ
قوتابيانی ھاوتتەمەنی بوو.
قو
چاالکانەی باووک و
داڕمانی حکووومەتی دﯾکتاتتﯚری پاشاﯾەتتی لە ئ ران و بەشداری چ
ی سەراسەررﯾدا ،ھيوای دداھاتووﯾەکی گەش و ب بەری لە
مامەکانی ميننا لە شﯚڕشی
م
ست .ئەو گەررەکی بوو بە زمانی
دا نەخشيبەس
چەوسانەوە ،للە ميشکی ممينای مندا د
چ
چاکتر حا ی ب .
گا و وانەکان چ
ی بخو ن و بااشتر لە مامووستاکان ت بگ
زگگماکی خﯚی
گاوڕەنگی کورردی بچ تە قووتابخانە .
ی جوان و رەنگ
ئااواتی بوو بە جل و بەرگی
تەباﯾی لەگەڵ
ی
ستی و
لە خﯚشەوﯾس
کﯚشکی ژﯾانی پ ە
ی
خﯚﯾدا
مينا لە خەﯾا ی منا نەی خ
م
ەن وان
ھات جياوازﯾيەکی گەورە لە
کردبوو ،بە م ھەﯾھ
،
ی بينا
ھاوپﯚلەکانی ککورد و ئازەری
ھ
ھەبوو.
تازە دامەزراودا ھ
سامناکەکانی ر ژﯾمی ە
ی
ئەو و پيالنە س
ەوشەکانی ئە
خەﯾا ە ب غە
خ
شەڕی نەغەددە و
دەست پ کردنی ش
ت
ی مينای نازەننين بە
 ،1خەونەکانی
ەھاری 1979
بە
نەھامەتی بﯚ
ی
تراوﯾلکە و
ە
ەو شارە ،بووون بە
ککوشتاری خە کی ب تاواننی کوردی ئە
ی کورد .
بننەما ە و گەلی
النەی ميناش ش ووا و قوتابخانەکەی کاول بووو.
ی
نە و ھ
شاری نەغەدەە بوو بە و رانە
ش
چە و ھە ە و
مەی گو خونچ
ی مرۆﭬەکان ج گای بەرام
شت و ئ سقانی
بﯚﯚکروزی گﯚش
بە نامﯚ و
شاری خﯚی بوو ە
ی
ەری شارﯾان گرتەوە .مينا ئيتر لە
ەﯾبوونی چياککانی دەوروبە
بە
ستان بوو.
شارەکانی دﯾﯾکەی کوردس
ە ترسی شا وی کوشتارری ر ژﯾم ئاوارەی گوند و ش
لە
شنای نوێ
ی خﯚﯾانی بەج ھ شت و ناچار بوو ددۆست و ئاش
ی کﯚ نەکەی
ککﯚڕی ھەوا نی
ەونەکانی ب ن تە دی .
و قوتابخانەی دﯾکە پەﯾدا بککا و جار کيتر ھەوڵ بدا خە
ناسک و پ
ک
شت .د ە
گەورەی پ گەﯾش
ی
شەھيدبوونی مامی
ەھاری ،1980ھەوا ی ش
بە
مە
ە ئاواتەکەی بە تەواوی تا سا و تازﯾەبارری کرد .سەررەڕای ھە گرتنی ئەو غەم
لە
جارەﯾان
ێ .بﯚﯾە ئەو ج
دن ھە نەگرێ
ندن و خﯚپ گەﯾاند
ت لە خو ن
قورسە ،مينا ب ﯾارﯾدا دەست
قو
می ناوەندی ددەست پ کرد.
سا ی ﯾەکەم
دنەکەی دا وس
ە مھاباد در ژژەی بە خو ند
لە
ھەڕەشەﯾان ل دەکرد
ن
مەترسيانەی
ی
ک خو ندن لە ممھاباد ،مينا ببە ھﯚی ئەو
پااش ماوەﯾەک
ينا
شاری پيرانشاار .لەو سەرددەمەدا کە مين
نااچار بوو بﯚ درر ژەدانی خو ندن بچ تە ش
خەرﯾکی خو نندن لەو شارەە بوو ،ﯾەکيەتتی الوانی حييزبی د موکراتی کوردستاان
خ
ئەوان
ن
ئەوﯾش و ای
ش
وەندﯾان بە ميناوە گگرت و
ن
ی ھەبوو .الوەەکان پ
چاالکی نھ نی
چ
کی تاسەبار د ی مينای
خەم کی جەرگب  ،ھەوا ی
م
ەو ن وەدا
کﯚشانکرد .لە
دەستی بە ت ک
شەھيد بوو و ددﯾسان
سان مام کيتتر ،سە ح ش
ن رۆژی بەھارری  ،1362دﯾس
داگرت .دواﯾين
شتی
فرم سکەکان بە گﯚناکانيدا ھاتنەخوار .ئئەوەﯾان بچوووکترﯾن مامی بوو و لە دەش
فر
مينا و
ئەو کارەساتە ،م
سندووس ،خوو نی ت کەڵ ببە مەمﯚ ەکاننی بەھاری ببوو .دوای و
س
زۆری
تتر کرد .ی
سياسيان خورتت
شەر .شيلگيرترر لە پ شوو ت کﯚشانی سي
الوانی ت کﯚشە
ال
نی
ماوەﯾەک ژﯾانی نھ ی
ک
شار ئاشکرا بووون.
پ نەچوو ،مينا و ژمارەﯾەک لە کيژانی ش
شاری
ی
خزم و دۆستاان ،لە
شاردا و دواتر بە ﯾارمەتی خ
ينا خﯚی حەش
ەڕ وەچوو .مين
بە
پييرانشار وەدەرکەوت و ھاتتە الی بنەما ەکەی لە ناووچەکانی ژ ر دەسە تی ھ زی
پ شمەرگە .
ژە بە
لە مھاباد در ە
جار کی دﯾکە ە
دا بە کوو ر
پااش بە ج ھ شتنی پيرانشار ھەو يد
ەکەی
خﯚی و بنەما ە
ی ئەو مەترسييانە کە ھەڕەەشەﯾان لە خ
ە م بە ھﯚی
خو ندن بدا ،بە
خ
ەتی لەگەڵ
ژﯾانی پ شمەرگاﯾە
ی
دەکرد ،ئيتر فررسەتی خو نندنی بﯚنەما و ناچار
ەر .
ەکەی گرتەبە
شﯚڕش و و تە
بننەما ەکەی بﯚ خزمەتی ش
ەھيد و
 1بنەما ەی ممينا بە ھﯚی ققورسی و داننی چەند شە
ەھاری 1984
بە
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داگيرکرانەوەی ناوچە ئازاد کراوەکان ،ناچار ئاوارەی سەر سنووری دەستکرد بوون و
دواتر لەوﯾشەوە پەرەوازەی شاری قە دزێ لە کوردستانی گەرم ن بوون .
بنەما ەی مينا لەو شارەش ج گای ھوم د و مەکﯚی حەسانەوەی کادر و
پ شمەرگەکانی حيزب و ما ەکەﯾان بەدائيم پ لە ميوان بوو .ئەو وەزعە
کاربەدەستانی کﯚماری ئيسالمی ھاندا کە بير لە ل دانی زەبر کيتر لە جەستەی
بنەما ەی مينا بدەن .ر ژﯾم دەﯾەوﯾست بەو کارە ھەم کﯚست کی دﯾکەﯾان بﯚ بخو ق ن
و ھەم ھ النەﯾان ل بش و ن و ھەميش ھەڕەشەﯾەکی کردب کە چيتر ئەو
بنەما ەﯾە دا دەی خەباتگ انی رۆژھە تی کوردستان نەدا .
کﯚماری ئيسالمی بە ھﯚی جاشە بەکر گيراوەکانی لە گەرم ن ،دوو جار دەست ژی
لەو بنەما ەﯾە کرد .بەداخەوە لە تەقەی شەوی 1984.10.19دا ،مينای ب گەرد بە
گوللەی دوژمنانی ئازادی و مرۆﭬاﯾەتی پ کرا و گيانی لەدەستدا .خو نی ئەو نازەنينە
ت کەڵ بە خو نی مامەکانی شەھيد و سەرجەم خﯚبەختکەرانی ر گای رزگاری و
ئازادی کوردستان بوو .مينای دڵ پ لە ئەوﯾن بوو بە س ھەمين گو ە سوورەی
کاروانی پ نج شەھيدەکەی بنەما ەی خﯚی .
شەھيد بوونی مينای ب تاوان داخ کی گەورەی لەسەر د ی ئەندامانی بنەما ە و
دۆست و ناسياوانی دانا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4093 :

مينە شەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314209
دانيشتووی :سيس ر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1347 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1279
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4094 :

مەتين ﯾورتسەﭬەر  1998 / 11/20کﯚجائەلی لە ئەنجامی ئەشکەنجەدا

ﻻﭘەڕە

1855

http://www.kurdipedia.org

ھيد بوو
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307109
92962
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە4095 :

جنون قورباانی
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917700
دانيشتووی :ننەروێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3578
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4096 :

وان
جيد پەﯾرەو
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816308
شتووی :ئارمرددە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2074
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4097 :

ەمی
جيد رۆستە
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616882
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دەرە
شتووی :دﯾواند
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2724
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4098 :

ەمی 2
جيد رۆستە
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117416
ھووﯾە ،مەرﯾووان
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3271
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4099 :

جيد رەسو ی
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016679
ەڕەش
شتووی :بەردەڕ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2072
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4100 :

جيد س دوززی
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813069
سياوان ،شنﯚﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=118
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4101 :

حەدی
جيد سەرح
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016693
شتووی :چيچووران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2071
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4102 :

جيد عومەرری
مەج
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218169
دانيشتووی :ز وە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4063
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4103 :

مەجيد عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117417
دانيشتووی :مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :کادری محەللی
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3270
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4104 :

مەجيد عەلی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314900
دانيشتووی :گﯚ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1258
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4105 :

مەجيد فەراموشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215016694
دانيشتووی :تاژان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2070
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4106 :

مەجيد قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084113709
دانيشتووی :داﯾماو ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=736
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4107 :

مەجيد قو ی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223618300
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دانيشتووی :ققوتور
ەرپرساﯾەتی :ج گر دەستتە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4227
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4108 :

ەدﯾان
جيد محەمە
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813144
دانيشتووی :ز وە ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=137
7
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4109 :

دﯾان
جيد مەجيد
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917696
دانيشتووی :ککادر
ەرپرساﯾەتی :نەوسود
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3579
9
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4110 :

جيد نوری
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813110
دانيشتووی :ننەناس ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=171
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4111 :

جيد ھاتف سەفەر
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113577
شتووی :مياوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=543
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4112 :

جيد کاوﯾان  -ھەﭬاڵ سمکﯚ
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071632096
61041

ﻻﭘەڕە

1862

http://www.kurdipedia.org

 ،2011لە ئاکاامی
زەکانی پژاک بوو ،رۆۆژی 1-09-03
ی
يی ھ
ج گری فەرمانندەﯾی گشتيی
ی پاسدارانی ئ راندا کوژرا.
تﯚﯚپبارانی ھ زەەکانی سپای
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
پژاک
ی ئازاد  -ک
پارتی ژﯾانی
پپارت:
ژمارە4113 :

ی
جيد کەرﯾمی
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816307
شتووی :ئارمرددە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2073
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4114 :

جيد ﯾوزی
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317477
شتووی :وﯾزﯾەرر ،کامياران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3362
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە4115 :

مەحفوز بيليجی ناسراو بە )جودی( ،لەداﯾکبووی  1976ئ ليح ــ کﯚزﯾک،
بەشدارﯾکردن  1995گارزان ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1998ئامەد.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622072692284
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە4116 :

مەحمود ئازەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917720
دانيشتووی :شﯚشم پاوه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3610
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4117 :

مەحمود ئامانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817322
دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3166
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4118 :

ماعيلی
حمود ئيسم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014785
خە يفە
دانيشتووی :خ
ک.ش.نەغەدە
ە
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1861
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4119 :

حمود ئە مااس نژاد
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017047
شتووی :قسقااپان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2893
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4120 :
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مەحمود بازئەفکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317483
دانيشتووی :زﯾوﯾو کامياران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3370
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کامياران
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4121 :

مەحمود بلکامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914752
دانيشتووی :سەرچنار
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1856
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4122 :

مەحمود بەربەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914751
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1852

ﻻﭘەڕە

1866

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4123 :

مەحمود پيرەباب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914754
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1858
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4124 :

مەحمود تا نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084213747
دانيشتووی :داش دوڕگە ،نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=750
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4125 :

مەحمود تەقی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117430
دانيشتووی :ئەو ھەنگ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3307
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4126 :

مەحمود تەھماسبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222717995
دانيشتووی :سورھال ،سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3902
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4127 :

مەحمود جانب غی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216752
دانيشتووی :جانب غ
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2566
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4128 :

ن زادە
حمود چوپان
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316767
دانيشتووی :ققوچاخ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2579
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4129 :

و
حمود چکلو
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717994
سەنئاوا سنه
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3901
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە4130 :

مەحمود حوس ن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217096
دانيشتووی :ک ک ە
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2918
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4131 :

مەحمود حيسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914753
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1857
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4132 :

مەحمود حەسەن خا ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331414932
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1855
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4133 :

دی
حمود خاليد
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817304
شتووی :زﯾوﯾە سقز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3163
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4134 :

خاڵ
حمود خا خ
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213750

ﻻﭘەڕە

1871

http://www.kurdipedia.org

This image cannot currently be display ed.

دانيشتووی :نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1372 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=752
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ژمارە4135 :

مەحمود خە يفانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325014096
دانيشتووی :شنﯚزەنگ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1101
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4136 :

مەحمود داﯾک خامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017048
دانيشتووی :قﯚزلوو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2894
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4137 :

مەحمود رۆستەم زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917718
دانيشتووی :پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3611
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4138 :

مەحمود رﯾزەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732952
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4139 :

مەحمود رەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214616558
دانيشتووی :ناوچەی سەردەشت
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دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2363
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4140 :

مەت پور
حمود رەحم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813106
دانيشتووی :ننە ﯚس ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=175
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4141 :

مەد
سوڵ حمەم
حمود رەس
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60359
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4142 :

ەزان نژاد
حمود رەمە
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113518
دانيشتووی :گ سيان ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=514
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4143 :

حی 2
حمود سا ح
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814989
ە
شتووی :باخچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1853
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4144 :

حمود سو تتانی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217111
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دانيشتووی :مميراوا
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2594
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4145 :

حمود سەببزﯾاری
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516866
شتووی :پاشب غ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2702
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4146 :

دری
حمود سەد
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013302
دانيشتووی :ننە يوان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=212
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4147 :

مەحمود سەربورەھنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316774
دانيشتووی :حوس ن مامە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2596
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4148 :

مەحمود سەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317478
دانيشتووی :کﯚرەدەرە ،کامياران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3364
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
کامياران
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4149 :

مەحمود سەﯾدەپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922145413050
دانيشتووی :ب ژاوێ ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.kh
hakelewe.ne
et/shehid/sh
how.asp?linkk=56
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4150 :

حمود شابازی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117078
ە
شتووی :زەرﯾنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2939
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4151 :

حمود شير ژ
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014100
دانيشتووی :ققوبادبەگيان
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1102
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4152 :

مەحمود ش رۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504874175
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4153 :

مەحمود شەفاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017046
دانيشتووی :چەپ دەڕە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2892
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4154 :

مەحمود عبادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117069
دانيشتووی :ماﯾنب غ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2916
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4155 :

مەحمود عەبدو

پور

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314204
دانيشتووی :وەرگ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1383 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1272
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4156 :

مەحمود عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117070
دانيشتووی :حەسەن ئاوا
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2917
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4157 :

مەحمود عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871733
ق .کيمياوی
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4158 :

سکەری
حمود عەس
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014097
دانيشتووی :س پەکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1099
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4159 :

حمود فەق
مەح

زادە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414933
دانيشتووی :ئئيندرقاش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1860
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە4160 :

حمود فەﯾزی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314203
شتووی :مەک وە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1271
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4161 :

حمود قادرززادە
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016683
دانيشتووی :ز وە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2362
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4162 :

حمود قورباانی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014092
سﯚفيان ،پيراننشار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1097
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4163 :

حمود قورباانی 2
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118347
دەر
دانيشتووی :مميرش خ حەﯾد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2361
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4164 :

ەرزی
حمود گودە
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717993
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3900
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە4165 :

مەحمود گوالبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217118
دانيشتووی :تاشەکەوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2919
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4166 :

مەحمود مام قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914750
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1851
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4167 :

مەحمود محەمەد جان  -خولەی حەمە جان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110823144910640
سا ی  1984لە نەخﯚشخانەﯾەکی سل مانی لەالﯾەن بەعسييەکانەوە ژەھرخواردکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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و ت:
پارت:

شووری کورددستان
باش
ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ژمارە4168 :

مەدی
حمود محەم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213751
ەدە
دانيشتووی :گگەرگول ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=751
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4169 :

مەدی 2
حمود محەم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118453
دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4097
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4170 :

مەدی 3
حمود محەم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118420

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :کﯚئيک
بەرپرساﯾەتی :ج گری لک
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3421
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4171 :

مەحمود مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215516865
دانيشتووی :کەسنەزان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2701
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4172 :

مەحمود مرادی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317493
دانيشتووی :نەجەفئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3363
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4173 :

حمود مستتەفاﯾی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817323
سەرچشمە ،سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3165
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4174 :

حمود موھااجری
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616555
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2364
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4175 :

مودپور
حمود مەحم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316777

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :پپاشب غ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2595
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4176 :

مودپور
حمود مەحم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817303
شتووی :زﯾوﯾە ،،سەقز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3164
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4177 :

مودتاش
حمود مەحم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213745
شتووی :نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=749
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4178 :

مودزادە
حمود مەحم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325014095
دانيشتووی :ققەرەخدر
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1100
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4179 :

مودی
حمود مەحم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325414233
ک
شتووی :سارتک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1273
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4180 :

مودﯾان
حمود مەحم
مەح

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013260
نﯚ
شاوان  ،شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=255
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4181 :

حمود مەھااجری
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616556
شتووی :تاران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2365
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4182 :

حمود مەوللودی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316778
شتووی :پاشب غ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2593
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4183 :

ی  -ئەبو جااندی
حمود والی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9211124487
73220
ەوەی گەنجاننی شﯚڕشگ رو نو نەری
ەندامی بزوتنە
می حيزبی ئاازادی کوردی سورﯾاﯾەو ئە
ئەندام
ەئەنجومەنی نيشتمانی ککوردی سورﯾا.
حيزبەکەی بووە لە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
ستان
رۆۆژئاوای کوردس
و ت:
سی
ی کەس :چااالکی سياس
جﯚری
ژمارە4184 :

حمود کاکەخانی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717997
دانيشتووی :ببەروەر ،سنە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3903
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4185 :

زادی
حمود کوھز
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717996

ﻻﭘەڕە
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3904
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4186 :

حمود کﯚنەپﯚشی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318222
شتووی :باﯾەوەە ،مەرﯾوان
دانيش
ەنگر
ساﯾەتی :الﯾە
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4129
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4187 :

می
حمود کەرﯾم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414934
ە ن
شتووی :کيسە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1859
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4188 :

می 2
حمود کەرﯾم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118440
شتووی :گل ن ،،سنە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3905
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4189 :

ەمی
حمود کەرە
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818038
دانيشتووی :ککەرەونان قروهه
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3960
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4190 :

شی
حمود کەالش
مەح

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917717
دانيشتووی :ققشالق ،پاوە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3612
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4191 :

مور پور
حکوم تەﯾم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118131
س
شتووی :بلەھ  ،سە ماس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4019
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سە ماس
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4192 :

مورپور
حکوم تەﯾم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118130
ماس
شتووی :کانی رەش ،سە م
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1372 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4018
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سە ماس
س
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4193 :

مەدررەک مستتەفاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917719
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3613
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4194 :

دانی چەناک قالە
 1998زﯾند
وراجاک 8 / 10 /20
مەراال کاشﯚتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131306489
92913
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە4195 :

ە رەشيد
مەرﯾﯾوان حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216376
60344
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
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ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4196 :

مەردۆخ
ەسا ح  -م
مەرﯾﯾوان حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3051906358
80444
سورەکە چووە
ە
ەمنە
سل مانی لەکاتتی گرتنی ئە
ەرپرسی شاانەﯾەکی نھ ننی بوو لە س
بە
بنەما ەکەی.
ا
ەھيدی
ھەشتەم شە
ککاروانی نەمرانەوە و بووە ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە4197 :

 19ئەلعەززﯾز،
کبووی 971
ن ناسراو ببە )مونزورر( ،لەداﯾکب
سعود ئاکن
مەس
ن؛ 1997
ەدەستدان
واری گيانلە
ن  1995گاررزان ،شو ن و بەرو
شدارﯾکردن
بەش
سيم.
د رس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162207279
92291
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
ژمارە4198 :

دی
سعود مراد
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718005
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سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3913
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4199 :

سعود کەرﯾﯾمی
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718006
شتووی :سنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1377 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3912
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4200 :

را
عروف ئەقر
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418232
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ی
سارﯾج ،خﯚی
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4133
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4201 :

ھرابی
عروف سﯚھ
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017744
شتووی :پاوە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3628
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4202 :

عروف سەلليمی
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017726
سەر ،سنه
شتووی :تەنگيس
دانيش
ساﯾەتی :ھاووکاری کادر
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3619
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4203 :

ی نژاد
عروف عەلی
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914776
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1884
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4204 :

ی
عروف نەبی
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113564
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=558
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4205 :

ەری
عروف نەزە
مەع
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017728
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3620
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4206 :

عسومە
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4151609376
64543
....
This image cannot currently be display ed.

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
باشووری کوردستان
و ت:
حسک
ک
ستان -
حزبی سﯚﯚسيال دﯾموککراتی کوردس
پپارت:
ژمارە4207 :

سوود مەحمودی
مەقس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32925
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4208 :

مەال ئاراس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4250934576
64619
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە4209 :

ی
شە ماشی
ئەحمەد ش
مەال ئاوارە  -ئە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102170032
22217
ەوە رادەستی داگيرکەری ئ ران
ەالﯾەن پارتييە
نی حدکا و لە
ەک ک بوو لە سەرکردەکانی
ﯾە
ککراﯾەوە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4210 :

دی
مەال حەسەن الجەوەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32902
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4211 :

فاتحی
مەال رەحمان ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281613958
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دانيشتووی :گگردئاشەوان
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=978
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4212 :

ی
الھيجانی
مەال رەحمان ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513911
دانيشتووی :پپيرانشار
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=924
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4213 :

گەردی
مەال رەسوڵ گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281513921
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جەڕان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=937
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4214 :

مەال سل مان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2042301596
64170
 19لە گوندی
ل ناسراو بە ))مەالسل مان( لە 955/7/1
ب ئيسماعيل
سل مان عارەب
س
چاوی بە دونيا
ی
ەتک ش
دەربەندی گﯚممی سيانان للە بناری زورگگەزراو لە خ زاان کی زەحمە
ھە ھ ناوە.
ھ
شمەرگەی وەکو
ی
کادﯾری پ
ی
سل مان خە ککی ئەو د يەﯾﯾە کە سەرکرردە و
شەھيد مەالس
ش
شەھيد )ڕ ـــبباز و ســـەرددار و د وانە و عەبدو و ککانەبی و (....لەباوەش گرتتبوو.
ش
دن کرد ،بە م زۆری نەبرد
ستی بە خو ند
ەکەﯾان دەس
شەھيد لە خوو ندنگای د يە
ش
حرس قومی ئئەوساو
لی ﯾەکەمی سەرەتاﯾی بووو شا وی ح
ەسا ی  1963کە تازە پﯚلی
لە
تيانی
ی
ەرداو سەروما ی ھاو
س ئاگرﯾان لە د يەکە و خو ندنگاﯾەکە بە
رژژ می بەعس
نيشتەج بوو،
ج
ەوێ
ەول ر کرد و لە
رووی لەشاری ھە
د يەکەﯾان بە تا ن برد ،بەنناجاری ی
شاری ھەول ر تەوواو دەکات.
ی
قﯚناغی سەرەەتاﯾی و ناوەنندی لە
قﯚ
ەتەمەنی  14سا ی ت کە ی خەباتی کورداﯾەتی دەەب ت لەگەڵ ﯾەک تی قوتاببيانی
لە
ندنی
کاتيک دوا قﯚناغی خو ی
سا ی  1974کا
الکانە دەکەو تە کار .لەس
ککوردستان چاال
گەری
ەک لەگەڵ ھەزااران خو ندکارری ھاو سەنگ
سکی کە ک
شتوکاڵ لە ئاس
ئاامادەﯾی کش
ت ،ھەروەھا ددەور کی
شيەکان دەبييتەوە چەکی مەرداﯾەتی للەشان دەکات
روووبەڕووی فاش
شﯚڕش دەم ن تەوە ،دوای نســــکﯚ
ش
خانەی
سەر ک لە تﯚپخ
تااﯾبەتی دەب ت وەکو ئەفس
شتوکاڵ تەواو دەکات.
ھەول ر و در ژەە بە خو ندنەککەی دەدات و ئامادەﯾی کش
دەگەڕ تەوە ھ
تە ﯾەک ک
ەسا ی  1976پەﯾوەندی ببە کﯚمە ەی مارکسيەوە دەکات و ما ييشيان دەب ە
لە
ستن
شار ،لەسا ی  1979دەب تتە ئەندامی ل ژنەی ر کخس
ە شو نە نھ ننيەکانی ناو ش
لە
دوای ئاشکرا بوونی شانەﯾﯾەکی کﯚمە ە دەکەو تە ژ ر چاود ری ئئەمنی ھەول ر و
لە وورەی
ەکی دوژمن ناتوان کار ە
دەستگير دەکرر ت ،ھەموو جﯚرە ئازار و ئەشکەنجەﯾە
ی پ بدرک ن .
پﯚﯚ ﯾنی بکات و نھ نيەکانی
تە
ت ،دوای ماووەﯾەک دەب ە
تاا رۆژی  1979/7/16بەرل بوووردنی گشــــتی دەکەو ت
ری ھەول ر.
ی سەرژم ی
فەرمانبەر لە ببەڕ وەبەراﯾەتی
فە
زی
ستن لەسا ی  1982پەﯾوەەندی بە ھ ی
ەکاری ر کخس
ت دەکاتەوە بە
پااشان دەست
دامەزراندنی تيپی  85ی بەڕانەتی ددەب تە
ی
لەدوای
ی
پ شمەرگەی کوردستان دەەکات،
تيپ.
ەرتی س ی ھەمان پ
فەرماندەی کە
فە
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لەسا ی  1987دەب تە ج گری تيپی  86ی دەشتی ھەول ر.
لەسا ی  1986دا لەشەڕ کی بەرگرﯾدا لە ھ رشە بەناو ئەنفالکراوەکەی بەعس بﯚ
سەرکرداﯾەتی )ی،ن،ک( شەھيد مەالسل مان لە ھەالج و دابان زۆر بەسەختی
برﯾندار دەب و لەبەر کارﯾگەری برﯾنەکەی رەوانەی وو تی ئ ران دەکر ت ،لە مانگی
ھەشتی ھەمان سا دا دەگەڕ تەوە سنووری مە بەندی  3ی )ی،ن،ک( ،لەھەموو
شەڕ و پ کدادانەکانی مە بەندی  3و  4ی )ی،ن،ک( شو ن دەست و پەنجەی پ وە
دﯾار بوو.
کە شەھيد ر ـــباز دەکر تە ل پرسراوی رەتلی پارتيزانی ھەول ر شەھيد مەالسل مان
دەب تە ج گری بﯚ ماوەی  14مانگ لەو شو نە دەم ننەوە ،لە رۆژی  1989/9/1لەسەر
ب ﯾاری سەرکرداﯾەتی )ی،ن،ک( دەگەڕ تەوە سنوورەکان و لەڕ کەوتی 1990/7/14
دەب تە فەرماندەی بەتاليﯚنی ھەشت ،لە  1990/11/25لە کﯚنفرانس کی ناوەخﯚﯾی بﯚ
کﯚنگرەی ﯾەکەمی )ی،ن،ک( ﯾەکەم دەنگی ھ ناوە و بووە ئەندامی کﯚنگرە.
لە راپەڕﯾندا بەشداری کارﯾگەر و بەرچاوی ھەبووە لە رزگارکردنی زۆربەی
شاروشارۆچکەکانی سەر بە پار زگای ھەول ر و سل مانی ھەروەھا رۆ ی
کارﯾگەرﯾشی ھەبووە لە ھ رشکردنە سەر مەنزوومەی کەرکوک و لەو ھ رشەشدا
جار کی تر برﯾندار دەب ت.
لەدوای راپەڕﯾن شەھيد مەالسل مان دەب تە فەرماندەی ھ زی 11ی بەڕانەتی،
پاشان دەب تە ج گری محوەری ھەول ر.
دوای دامەزراندنی حکومەتی ھەر می کوردستان دەب تە فەرماندەی فەوجی 2ی
تەواری شاری ھەول ر.
شەھيد مەالسل مان لە ھە بژاردنی پ شمەرگە د رﯾنەکانی شاری ھەول ر ﯾەکەم
دەنگی ھ ناوە.
دوای دامەزراندنی مە بەندی 7ی نەﯾنەوا شەھيد دەب تە ج گری مە بەند بﯚ کاروباری
عەسکەری و ل پرسراوی کﯚميتەی با ی پ شمەرگاﯾەتی لە ئاکرێ.
شەھيد مەالسل مان دوا کار کەپ ی سپ ردراوە لەدوای ھاتنی ل ژنەی ئاشتی بﯚ
ناوچەی بادﯾنان دەب تە ئەندامی ل ژنەی ئاشتی لە شاری ئاکرێ.
ھەر لە شاری ئاکرێ لە بەرواری  1994/5/5شەھيد مەالسل مانی قارەمان دوای 31
ساڵ لە خەباتی پ شمەرگاﯾەتی و کورداﯾەتی گيانی پاکی بە خاکی کوردستان
دەسپ رێ و شەھيد دەب ت.
شەھيد مەالسل مان لەدوای خﯚی حەوت منداڵ ج دەھ ت چوار کوڕ و س کچ
بەناوەکانی )ئارەزوو ،ساکار ،ھاوکار ،ھﯚگر ،سکا  ،بەختيار ،بەشدار).
کوڕی شەھيد بەشـــدار سل مان
bashdarsleman@hotmail.com
bashdarsleman@yahoo.com
http://facebook.com/bashdarsleman1
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )بەشدار سل مان( سەبارەت بە
)شەھيد مەالسل مان )ی.ن.ک( لە21:59:46 2012-2-4 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پارت:
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ژمارە4215 :

سوارە
سو تان س
مەال عومەر س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813088
شنﯚ
جاش ران ،شن
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=196
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4216 :

ی
مەال عەبدولباقی واعزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321277
71727
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4217 :

مەال عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330414583
ە
شتووی :باخچە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1676
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
و ت:
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4218 :

مەال عەبدو

ی جوتيار

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3212130326
64430
 (1933لە ناحيەی
1
سا ی )
مەدەمين لە س
ی حاجی حم
شەھيد مەال عبداللە کوڕی
ش
حوجرە لەالی مەال
ە داﯾک بووە ھەر لە مندا يەوە چﯚتە ح
س گردکانی ققەزای کﯚﯾە لە
ما ەش مەال زادەبوون ،باووکی و
خو ندووﯾەتی تا خو ندنی تەواو کردووە .ھەر بە بنەم
خ
شەھيدی ناووبراو
مەال زادە بوون ،ش
دولقادر( ال
حەميد و عەبد
ستا )عەبدولح
برراکانی مامﯚس
چﯚتە
 195و  (1955بە ما ەوە چ
سا ەکانی )54
پيياو کی زۆر رااستگﯚ و زﯾرەەک بووە لە س
دارﯾەوە خەرﯾک بووە .شەھيد لە سا ی ) (1958چﯚﯚتەڕﯾزی
يشی دووکاند
ککەرکوک بە ئيش
پرسراوی
ی
ھاتووی خﯚی کراوە بە ل
ی
ەبەر ل
ی کردووە ،لە
سﯚزانە خەباتی
پ.د.ک( د س
)پ
لەناو جوتيارانی نناوچەکە چاالککی
و
سا ەﯾی و بيباننی( زۆر بە د سﯚزی
ر کخراوی )س
نازناوی بﯚتە
ی
ەوەش
ککردووە ھەر بﯚﯚﯾەش جوتيارران زۆر خﯚشييان وﯾستووە ھەر لەبەر ئە
جوتيارانی
ی
 (1960-1959لە ھە بژاردننی
سا ەکانی )9
ی جوتيار .لە س
مەال عبداللەی
م
 (19چاالکانە بەشداری کرردووە و کادﯾر کی وورە
ەﯾلوولی )961
ککەرکوک و لە شﯚڕشی ئە
لە دەربەندی بازﯾان گيراوە لە دوای
الﯾەن ميری ە
ەرز و چاالک بووە لە ھەماان سا دا لەال
بە
تە ل پرسراوی
 (196دەکر ە
چوار مانگ بەنندکردن ئازادککراوە پاشان للە سا ی )62
چ
ناوچەی )شوان و ش خ
ی
سراوی
جوتيارانی کەررکوک دوای مماوەﯾەکی تر دەب تە ل پرس
ج
کەرکوک و
ک
بزز نی( ھەروەەھا کراوە بە ل پرسراوی پ شمەرگەی ناوخﯚی جوتييارانی
ەﯾەکی
ک .لە سا ی ) (1963ليژنە
چەندﯾن چاالککيان ئەنجامدااوە لە ناوچەککانی کەرکوک
چ
شانی
ناوچەکە بﯚ دۆزﯾنەوە و دەست نيش
ە
پەروەران لە
ن
پ کھ اوە لە پيااو ماقو ن و ککورد
ستاش ھەر پيياو
ست نيشان کردووە و ئ س
ە چەندﯾن پياوو خراپيان دەس
پيياو خراپان کە
دﯾن کادﯾر و پ شمەرگە ھاتوونەتە
عبداللە چەند
شەھيد مەال ع
ەر دەستی ش
خراپن ،لەسە
خ
ە ،مەال
ن ،مەال شينە
ەال حمەدئەمين
ەوە ،کادﯾرەکاان وەکو )م ال
تی و شﯚڕشە
رﯾﯾزی حيزباﯾەتی
ل ،مەال
ەال ئيسماعيل
ناسيح توماری ،مە
ح
خوال خﯚش بووو مەال
خدر عزالدﯾن ،مەال نوری ،خ
خ
سی،
چەندﯾن کادﯾری تر .پ شمەرگەککان وەکو )عاس
ن
دﯾن و
عەلی( و چەند
تااليب ،مەال ع
حس ن،
غازی محەمەد س
ی
رەش ،حکيم حمە رەش،
،
د حمە
مەولود قەرەدەەرەﯾی ،مجيد
م
شەھيد
ھەموو بنوسر ن .ش
و
زۆرن ناکرێ ناوەککانيان
ەحمەد محەممەد حس ن( ئەوەندە ن
ئە
داری کردووە ،بە ئامانەتەووە ب ﯾارەکانی
ی )(1964ی ماوەت بەشد
ە کﯚنفرانسی
لە
ھەمووﯾانی
ی
ەکە راگەﯾاند و بە شەو ک
ەﭬا نی ناوچە
ککﯚنفرانسی مماوەتی بە ھە
ککﯚکردەوە لە گگﯚڕستانی ش خ رەش کە دەکەو تە ن ووان گوندی زەەردک و کەلووور و
قيە
سی بﯚ شيکرردنەوە )اتفاقي
ەﭬاڵ مەال عببداللە ب ﯾارەککانی کﯚنفرانس
گگولدەرەوە ،ھە
ەو کی زۆر ناخﯚش بوو چوونکە
ەو شەوە شە
ی اصلح ام ا ستسالم( ئە
مشير – بارزانی
م
مستەفای بارززانی .لە
خيالف بوو لەگەڵ خوال خﯚﯚشبوو مەال م
ستپ کردنی خ
سەرەتای دەس
س
گوندی کە وور
ی
داللە لەگەڵ ھەﭬاڵ مەال خدر لە
ەﭬاڵ مەال عبد
ی  (1964ھە
)13ی تەمووزی
دەستگير دەکرر ن لەالﯾەن
ئەحمەدەوە دەبر ن بﯚ گگوندی
ە
تارﯾق
ق
چەکدارەکانی مالزم
ی
گوندی ناروجە بە م ئازاﯾانە رۆژی )14ی
ی
مورد خوادە( بارەگای بەتالليﯚنی تارﯾق بوو لە
)م
کی ئەو
ەمووزی  (1964لەدەست
خﯚﯾان دەشاررنەوە و خە ی
چەکدارەکان رادەکەن و خ
ن
تە
سا ی )
ەغداد
 (1965کەشەڕ دەەستی پ کردەەوە رژ می بە
1
ن دەدەن .لەس
گگوندانە پەناﯾان
دی ناوبراو لە ر گەی کورد پەروەران
زۆۆربەی زۆری کادﯾرەکانی ددەستگيرکرد ..وە شەھيد
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حيەی س گرددکان کە ئەوککات گوند بووەە ،بە نھ نی ئئيش و کاری تەنزﯾمی
گگەڕابووەوە ناح
سەر س گردکان و مەال عەبدو ش
ر
دەکرد .وە لەوو سەردەمەدا رژ م ھ رش دەکاتە
ەڕ ن تەوە بەررەو
تالە ئاو دەﯾان پە
ە
ھەر بە تەنيا ببە سەمينﯚف ککەوە راوە دوﯾان دەن
ھ
چاری سەمينﯚﯚفەکەی دەکااتە شان و دەەچ تە
ە و دەرماناو ...ئينجا بە ناچ
گگوندی پە کانە
(ی
ئەندامی لقی ) 3ی
م
ەرگە و
ی ش خ قادر ددەب تە پ شمە
پييرەمەگروون للەالی حاجی
چيای
الکانە بەردەووام دەب ت لە خەبات تا رۆژژی ) (1965 /11 /15لە چ
ککەرکوک و چاال
بەعس لەتەنگی حااجی تان دەگگاتە کاروانە پ
س
پييرەمەگروون ببەدەستی رژژ می
ن.
ەی شەھيدان
سەروەرﯾيەکە
س
شەھيد
ەبارەت بە )ش
دﯾا لەالﯾەن ) (Shamallسە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:57:45
مەال عبدوالی جوتيار( لە5 2012-3-21 :
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
کﯚﯾە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم
پپارت:
ژمارە4219 :

مەال عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2120011096
64232
خاو لە
ەعسی رووخ
لە زﯾندان کی بە
 1979-7- 23ە
شەوی 2 /22
مەرگە .لە ش
شاعير و پ شم
ش
ەو ھﯚنراوەﯾە کە بەر
ل لەس دارەدررا .ﯾەک ک لە ھﯚنراوە بەناووبانگەکانی ئە
شاری موسل
ش
ەزاوە
ە لەس دارەدانی نووسيوﯾﯾەتی و لە الﯾﯾەن ھونەرمەندی پ شمەررگە ،حەمەجە
لە
ی.
ککراوە بە گﯚرانی
ەمەش ھﯚنرااوەکەﯾه...
ئە
م دورو کەسم
م دوور
بررا دوورو خزم
ەن ئەمبا بەررەو ژوور
ەنابە ەد تەمە
بە
چونە
ە م رونە بەررەو س دارە چ
بە
ێ ئا ی سووور
م لەپ ئەگرێ
خەنەی خو نم
خ
....بەرەو ژوری بەرەو ژوری س دارە
م ش دارە
م وشو نەکەم
ماندوی کردوم
م
پەش وی پ وە شيوەم
ککەنيشانەی پە
ەشکەنجەﯾەوو ج دارە
ەوە برﯾنی ئە
ئە
وە
ەرگ پەش ە
ە ن ئەمرێ ولەترسی مە
نە
پ شمەرگەبم ھەرەکەومە پ ش ئ وە
ەمەرگی پ ش مەرگی ئ ووە ئاسودەم
بە
ڕووشم زەردی پ کەنينی ھەرپ وە
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گەرچی بەرەو دواما ی ژﯾن بەڕ وەم
ﯾەکەم ما ی مردنم دﯾارە ل وەم
بەشم چونکە مردنی ناو ج نيە
شادم کە تادوا ھەناسەش بەپ وەم
مەرگی ئاوا نا گﯚرمەوە بەسەد ژﯾن
ژﯾن سەرم بﯚدوژمن ب بەپەرژﯾن
سەربەزی ﯾە کەپ وم ئەبينم
بەسەرسەری دوژمنەوە لەبەرزﯾم
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھەﭬاڵ نەژاد( سەبارەت بە )مەال
عەلی( لە21:17:21 2012-7-22 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :لەس دارەدراو
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان
ژمارە4220 :

مەال لەتيف پ نجو نی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011040023377
لەتيف مەحمود ،سا ی ) (1948لە پ نجو ن لە داﯾک بووە ،سا ی ) (1973پەﯾمانگای ئيسالميی تەواو
کردووەو ئيجازەی مەالﯾەتی وەرگرتووە ،لە پ نجو ن دەب تە مەالو لە مزگەوتی )حاجی رەشيد(
قوتابخانەی )ئيمام غەزالی( بﯚ زانستی شەرعی دەکاتەوە ،دەﯾان قوتابی ھەبووەو وانەی پ وتوون ،لە
) (1985/7/13دەچ تە شاخ ،پاش ماوەﯾەک دەب تە بەرپرسی ئەنجومەنی زاناﯾان ،لە ) (1987/8/18لە
گوندی )بﯚسکان( برﯾندار دەکر ت ،لەبەر سەختی برﯾنەکەی رۆژی ) (1987/8/29کﯚچی دواﯾی کرد،
چەند دەستنووسی لە پاش ج ماوەو بە چاپ نەگەﯾشتوون ،لەوانە )ھيداﯾەت ،بنەما ەی پ غەمبەر،
قورئان لە ئاو نەی تەجوﯾددا..).،
سەرچاوە :ئيدرﯾس سيوەﯾلی :رەوتی ئيسالمی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ژمارە4221 :

مەال محەمەد ئەمين خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081211124050617
لە بەرەبەﯾانی ﯾەکی جﯚزەردانی سالی  1941لە ئاواﯾی پ شمەرگەپەروەر و بەھەستی نەرزﯾوێ
منال کی رووح سووک و رەزا شيرﯾن لەداو نی داﯾک کی رووسووربە ناوی ئامينە ،لەبنەمالەﯾەکی خﯚش
ن وی ئاﯾينی بەگرﯾان پ ی ناﯾە گﯚرەپانی ژﯾان و چاوەکانی بەدونياﯾی تازە ھەل نا.مەال لەتيفی باوکی
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ناوی ئەو منالەی نا محەمەدئەمين.
کات ک تەمەنی گەﯾشتە ھەشت سا ن لەالﯾان بنەمالەکەﯾەوە ناردراﯾە حوجرەی فەق يان بﯚ ماوەی
چەن سال ک دەرسی ئاﯾينی خو ند بە م لەبەر ھﯚی جﯚراوجﯚر وازی لە خو ندنی ئاﯾينی ھ ناو
گەراﯾەوە ن و بنەمالەکەﯾان .خەلکی ئاوای لەبەر خﯚشەوﯾستی بە مەال حەمەدەمين بانگيان
دەکرد.لەتەمنی بيست ساليدا مەال حەمەدەمين لەالﯾەن ر ژﯾمەوە بە سەرباز گيراو رەوانەی ئيجباری
کرا.ماوەی سەرباز کەی لە پادگانەکانی جەلدﯾان،گرتکشانە و سنە دا ت پەرکرد،ھەر بەھﯚی نارەزاﯾی
وھەلدانەوەی پەردە لەسەر ب عەدالەتەکانی ر ژﯾم ھەر لە سەبازخانە لە الﯾان ساواکەوە گيرا و
رەوانەی زﯾندانی پادگان کرا و لەشی کەوتە بەر ئازار و ئەشکەنجە.کە سەرباز کەی تەواو بوو گەراﯾەوە
ز د و ژﯾنگەی خﯚی ھەر زوو دەگەڵ کچ کی دل ودەروون پاکی ئاواﯾەکەﯾان بە ناوی ھاجەر ژﯾانی
ھاوبەشی پ ک ھ نا.ئاکامی ئەوزەماوەندە شەش مندالی رەزا سووک ولەبەرد ن بوو.مەال
حەمەدەمين ھەرچەند ژﯾانی ھاوبەشيشی پ ک ھ نابوو دﯾسانکە ھەست ک دەﯾبزواند وشت ک ئازاری
دەدا ئەوﯾش ب بەشی گەلەکەی بوو .
سالی  1963بەقاچاغی بﯚ ئەو دﯾوی سنوور شﯚر بﯚوە و لەگەل شﯚرشگ رانی حيزبی د موکراتی
کوردستان پ وەندی گرت و ھەر لەو رۆژەوە بو بە ئەندام کی دلسﯚز و بە بيروباوەری حيزب و ئەرکی پ
ئەسپ ردراو گەراﯾەوە بﯚ نەرزﯾوێ.مەال حەمەدەمين لە پەنا کارە شەخس کانی خﯚی دا ئەرکە
حيزب کانيشی بەو پەری عەالقەوە بە ئەنجام دەگەﯾاند.پاش ماوەﯾەک کارکردن و پ وەندی گرتن لە گەڵ
خەلک لەالﯾەن دەست وپ وەندەکانی ر ژﯾمی غەدداری پاشاﯾەتی دەگيرێ .پاش ماوەﯾەک ئەشکەنجە
لە زﯾندان ئازاد دەکرێ،بە م بەھﯚی ئەشکەنجە پشت ئ شەﯾەکی شەدﯾد دەگرێ دﯾارە تا کاتی
شەھيد بوونی ئەو پشت ئ شەی ھەر لەگەڵ بوو.تا سالی  1979مەال حەمەدەمين ئەرکە حيزب کانی
بەو پەری مەسئوولييەتەوە بە ئەنجام دەگەﯾاند .مەال حەمەدەمين دوای سەرکەوتنی شﯚڕشی 1979
ھەر زوو دەستی داﯾە چەکی دﯾفاع لە گەل و نيشتمانەکەی ،وەک ھ زی بەرگری ھەر ئەو دەم بﯚ
پاراستنی نيشتمان لە زۆربەی شەری ناوچەکانی شنﯚ دا ئازاﯾەتی و قارەمان تی لە خﯚ نيشان
دا.ھاور ی خﯚشەوﯾست مەال حەمەدەمين لە شەرەکانی داسەپاوی وەک شەری نەغەدە ،ن و شاری
شنﯚ،ن وان قورﯾشاوێ و نەرزﯾوێ،قە تانی ناوچەی نەغەدە و راژان لە ناوچەی مەرگەوەر بەشداری
چاالکانەی ھەبوو.سالی 1982لە ھ زی سمکﯚسازمان دراو و ک پ شمەرگەی بە وەفای حيزبی
د موکراتی کوردستان ئامادەی ھەر خزمەت ک بﯚ ئازدی کوردستان بوو .مەال حەمەدەمين لەبەر ئەوەی
ئينسان کی وشيار و وردبين بوو ئەرکی پار زگاری بەش ک لە بەندﯾخانەی حيزبی پ ئەسپ ردرا ماوەی
دوو سال لەو پﯚستەدا ئەرکی حيزبی خﯚی بەج گەﯾاند .لە سالی  1984دا ھاورێ مەال حەمەدەمين
بەرپرساﯾەتی پەلی فەرماندەﯾی ھ زی سمکﯚی پ ئەسپ ردرا .سەر ئەنجام سالی  1985بە
بەرپرساﯾەتی گوومرگی شارستانی شنﯚ دﯾاری کرا.ھەتا کاتی شەھيد بوونی زۆر بەليياقەت و
سەداقەتەوە ئەرکی پيرۆزی خﯚی لەم بەشەدا در ژە دا.
مەال حەمەدەمينی دلسﯚز بەھﯚی ئﯚگربوون بە حيزب لە زەمانی زووە دە ژمارەی رۆژنامەی
کوردستانی بە ﯾادگار ھەلگرتبوو.سالی  1988ئەو دە ژمارەﯾەی بەر ک وپ کی پ شکەشی شەھيد
دوکتوور قاسملوو کرد .دوکتوور قاسملوو لەبەرانبەردا دەمانچەﯾەکی چاردەخﯚری پ شکەش کرد کە تا
کاتی شەھيد بوونی بەقەدﯾوە بو.پ وﯾستە بگووترێ شەھيد مەال حەمەدەمين چەندﯾن جارﯾش لە
الﯾەن کﯚميتەی شارستانی شنﯚوە بەو پ يەی ئەرکە پ ئەسپ ردراوەکانی بەو پەری سەداقەت و
ھەست بە مەسئوولييەتەوە بە ئەنجام دەگەﯾاندن خەالت کرا.
مانگی گەالو ژی سالی  1991ئەرتەشی دژی گەلی تورکيە بە ھ ز کی زۆرەوە بە پشتيوانی فرۆکە و
تﯚپ و خﯚمپارە ھ رش کی بەرب و و درندانەﯾان بﯚبەش ک لە خاکی باشوری کوردستان بە ن وی
خواکورک ھ نا کە چەند پ گەی پ شمەرگەکانی پارتی کر کارانی کوردستانی تورکيەی ل بوو.چەند رۆژ
شەر بەتووندی در ژەی ھەبوو.مەال حەمەدەمين لەگەڵ ژمارەﯾەکی دﯾکە لەھاوسەنگەرانی لەس
سنووری ئ ران،ئ راق و تورکيادا لە الﯾان ئەرتەشی دژ بە کورد دەسبەسەر دەکر ن ﯾانی رۆژی 14ی
گەالو ژ دەگير ن و رۆژی 15ی گەالو ژ لەشو ن ک بە ن وی "دۆل گام ش"لە الﯾان چەند خﯚفرۆش و
بەکر گيراوی ئەرتەشی تورکيا،مەال حەمەدەمين و ھاوسەنگەرەکانی دﯾکەی بەناوەکانی .1ﯾﯚنس
بلباسی .2براﯾم زەرزا .3مستەفا دانيشمەند ناسراو بە مستەفا تاﯾفە  .4مستەفا باﯾزﯾدی .5عەبدل
سەليمی .6سەﯾد واحيد مەحمودی .7عەﯾنول خاليدی ناسراو بە خەبات بە ش وەﯾەکی زۆر
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ناجوام رانە و نامرۆﭬانە شەھيد دەکر ن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ژمارە4222 :

مەال محەمەد عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213071783
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4223 :

مەال مەحمود بيھترزادە  -مەالی گوندەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120520504774163
لە رۆژی  1980-09-02لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گوندی قارنەی سەربە شارۆچکەی نەغەدە
تيرۆکراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4224 :

مەال ﯾادگار
http://www.kurdipedia.org/?q=200910271336492128
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ەرھەمی
تيپی مﯚسقای ب خود بووە و للە چەندﯾن بە
ەندامی ی
ە سل مانی للەداﯾکبووە ،ئە
لە
قوتابخانەی سە حەدﯾننی کوڕان
ی
لە
جی و ژەﯾی ە
ەشدارﯾی کرردووە ،تا پ نج
ەلەﭬزﯾﯚنيدا بە
تە
شمەرگەی پاسﯚک .کادر کی زۆر
ی
خو ندووە و پااشان بووەتە پ
ە سل مانی خ
لە
گی 5ی سا ی  1987لە گ ەزەردە
ی ناو پاسﯚک بووە ،لە مانگ
خﯚشەوﯾستی
خ
شەھيدکراوە.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری
و ت:
ی کوردستان
ن
جﯚری کەس :موزﯾکژەن
ج
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ
پپارت:
ژمارە4225 :

س
ل مەالبەس
مەالئيسماعيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325714344
شار
شتووی :پيرانش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1346 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1174
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4226 :

خا ەﯾی
مەالئەحمەد خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016682
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دانيشتووی :ممەمکاوێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2146
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4227 :

ی
دەرو شی
مەالئەحمەد د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013242
دانيشتووی :ب راسب ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=275
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4228 :

مورادی
مەالئەحمەد م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417170
ب
شتووی :تيکاب
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1381 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2953
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4229 :

مەالبراﯾم حيکمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331214882
دانيشتووی :سيوچ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1948
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4230 :

مەالبراﯾم رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325614307
دانيشتووی :خوڕخوڕە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1364
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4231 :

مەالحوس ن دەھ ش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111281713988
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دانيشتووی :گگرباسک
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=874
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4232 :

مارەغانی  -کاوە
مەالحوس ن م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616567
دانيشتووی :ممارەغان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1348 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2375
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4233 :

ی
مەالحەسەن شەﯾداﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616566
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1385 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2374
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە

1914
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4234 :

سو پور
مەالخدر رەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216433
دانيشتووی :ممەمکاوێ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2211
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4235 :

سمی
مەالداود حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918058
دانيشتووی :ققز کەند
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3990
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4236 :

ردی
مەالرەحيم و ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331214887
جە ن
شتووی :مەنيج
دانيش

ﻻﭘەڕە

1915
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دامی ک .ناووەندی
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1348 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1946
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4237 :

مەدی
مەالرەزا محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113601
دانيشتووی :ئئاخ و ران ،سە ماس
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=515
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
س
سە ماس
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4238 :

عروفی
مەالسا ح مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614325
شتووی :بارﯾکان
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1226
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد

ﻻﭘەڕە
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4239 :

مەالعارف ئاژرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114128
ەرگە سا ی شەھيدبوون 1358 :سەررچاوە :ما پەڕی
شار بەرپرساﯾﯾەتی :پ شمە
شتووی :پيرانش
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=1128
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پييرانشار
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4240 :

دستانی
مەالقادر کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814035
دانيشتووی :گگردئاشەوان
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1035
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4241 :

مەالمەحمود ززەنگنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314222

ﻻﭘەڕە

1917
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دانيشتووی :ققو تەپە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1346 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1305
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4242 :

دﯾلی
مەالکەرﯾم داد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814049
دانيشتووی :ننمنج
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1050
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4243 :

خش
مەناف ئازرەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113527
سﯚفيان ،پيراننشار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=596
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە

1918
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4244 :

ری
مەناف لەشکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325314206
شتووی :وسوەەکەل
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1275
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4245 :

ن خا
مەناف ميھەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813139
دانيشتووی :مميراوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=142
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4246 :

مەدی
سور ئەحم
مەنس

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117408
ن
ھﯚﯾە ،مەرﯾوان
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3290
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4247 :

مەدی 2
سور ئەحم
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117779
سەر
شتووی :رەوانس
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3668
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4248 :

سور باوەﯾﯾسی
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215516867
دانيشتووی :ننسارە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2703
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

ﻻﭘەڕە

1920
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4249 :

مەنسور جناح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914769
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1887
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4250 :

مەنسور حوس ن نژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214016358
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2029
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4251 :

مەنسور حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914771

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1886
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4252 :

س نی 2
سور حوس
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118434
خە کی  :تەرگگاران
خ
194
ە داﯾکبووی  :تەرگاران 44
لە
1982.1
دبوون 11.07 :
ککاتی شەھيد
ھيدبوون  :زەرراﯾن
شﯚ نی شەھ
ش
شﯚ نی گ کﯚ  :گﯚالنی
ش
ەھيدبوون  :ررووداو
چﯚنيەتيی شە
چ
مەرگە
التی  :پ شمە
پللەی تەشکيال
This image cannot currently be display ed.

ھﯚ
لە ھ زی شاھ
ی)ئ ناخی( ە
سور حوس نی
شەھيد مەنس
ش
بن
خەباتی خو ناووی گەالنی ن
شبەری کاروانی خە
ی
ەرەو پ
شﯚڕشگ ران پ شەنگ و بە
ش
سەربەستی ئازادی.
ەﯾشتن بە س
دەستن،بﯚ گە
شﯚڕشگ ران ممﯚمی ھە گييرساوەی شﯚﯚڕشن،کە لە تەنيا سەرمااﯾەی ژﯾانيان ماﯾە
ش
شتن بە
خەبات تا گەﯾش
دو کﯚسپی خ
ی گيانيان ر گاای پر لە کەند
دادەن ن و بە ببەخت کردنی
ی تەخت ئەککەن.
تررۆپکی رزگاری
يوی خﯚﯾدا بﯚ گەﯾشتن
ھەورازو نشيو
گگەلی زۆر ل کررای کوردﯾش لە در ژای م ژووی پر لە ھ
ەو ئامانجە پييرۆزانە،کە رزگگاری لە ژ ردەەستی وچەووسانەوەﯾە،زۆۆر رۆ ەی بە ببيرو
بە
چی قوربانی .ھەموو شاخ و دۆڵ و روباررو
بااوەرو گيان فييدای خﯚی کرردووە بە قﯚچ
دی بﯚ ئەو قووربانيانە دەدەن کە رۆ ە ی بە
ستان شاھيد
دەشت و و راننەکانی کوردس
ە خو نی سووورﯾان رەنگينييان کردووە.
ەمەگ و دڵ پپاکی کورد بە
ئە
گەری
مەنجەکانی گگەل لە سەنگ
رانە ی کە بﯚ ئام
ەک ک لەو رۆ ە قارەمان و شﯚڕشگ ە
ﯾە
مانەکەی
سەرکەوتنی گگەل و نيشتم
ی کردە پردەباازی ر گای س
شەرەف و ئازااﯾەتيدا سەری
ش
لە ھ زی
ھيد مەنسور حوس نی ە
ھيدانی بە تاارای سوور راازاندەوە شەھ
وکاروانی شەھ
شاھﯚی ھەوررامانە .
ش
ەروەرو
ھەتاوی لە بنەما ەﯾﯾەکی کورد پە
ی
1944
ی لە سا ی 4
سور حوس نی
شەھيد مەنس
ش
دونيای روون
ی
ھەورامان چاووی بە
ەی ئ ناخی ھ
خﯚشناوو دەو ەمەنی تەرگگاران ی ناوچە
خ
غيرەت و ل ھاتتوی مەنسور ھەر لە
قسە خﯚشی و غ
ە
فتارو ھە سوککەوت و
ھەڵ ھ نا.رەفت
ھ

ﻻﭘەڕە
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الو تيەوە ببووە ج گای سرنج و ت روانين بﯚ بنەما ەو دەوروبەرەکانی.شەھيد مەنسور
لە تەمەنی  21سا يدا ژﯾانی ھاوسەری پ ک د ن ت و لە گەڵ بنەما ەکەی لە ئاوای
تەرگاران بار ئەکات و لە ئاوای وزەرە ئەگيرس تەوەو،لە وێ بە کارو کاسپی رەو رەوەی
ژﯾانی بنەما ەکەی ھەڵ ئەسوراند.
ئەوە بوو سا ەکان ﯾەک بە دوای ﯾەکدا ت ئەپەرﯾن تا سەرئەنجام دە سە تی
رژ می زۆرداری پاشاﯾەتی بﯚ ھەميشە بە دەستی بەھ زی ،گە نی زۆرل کراوی ئ ران
تکە وە پ چرا،حيزبی د موکراتی کوردستان ت کﯚشانی ئاشکاری خﯚی لە ن و
کﯚمە نی خە کی تامەزرۆی ئازادی کوردستاندا دەس پ کرد.
مەنسوری حوس نيش وەکو ھەزاران رۆ ەی لەخﯚ بوردوی کوردستان لە گە ڵ
دامەزرانی ر کخراوی حيزب لە ناوچە بو بە ئە ندامی حيزبی د موکراتی کوردستان و
دوا ترﯾش رﯾزی پ شمەرگەی بﯚ خەبات دژی دوژمنانی ئازادی ھە بژاردو بەرگی
پيرۆزی پ شمەرگەی کوردستانی پﯚشی.شەھيد مەنسور ھەر لە سەرەتای کاری
پ شمەرگاﯾەتييەوە ئيمان و باوەری قو ی خﯚی بە ر گاو ر بازی حيزبەکەی بﯚ
ھاوسەنگەرانی دەربری.شان بە شانی پ شمەرگە قارەمانەکانی ھ زی شاھﯚ لە
زۆربەی شەڕەکانی ناوچەی ھەوراماندا بەشداری کرد .شەڕەکانی
پاوە،قورﯾقە ،ئاتەشگە،کو ە ،دوو ئاوو تراشە ھەمووﯾان شاھيدی بﯚ ئازاﯾەتی
وقارەمانی ئەو رۆ ە قارەمان و شﯚڕشگ ە دەدەن .شەھيد مەنسور بە راستی بيرو
ھزر کی روناکی ھەبوو ،لە بەر ئەوە دەرسی نەخو ند بوو،ولە گەڵ قوتابخانە ب گانە
بوو ،خاوەنی م شک کی روناک بوو.دەفتەرچەﯾەکی پر لە ﯾادەوەرﯾەکانی بﯚ بنەما ەو
ھاو سەنگەرانی بەج ھ شتووە.
بە ھﯚی ئازاﯾەتی و قارەمانی و بيرو باوەری بە حيزبەکەی چەندﯾن جار لە الﯾەن
بەرپرسانی حيزبی خە ت کرا.
شەھيد مەنسور لە گەڵ بەشداری کردن لە شەڕەکانی ناوچەی ھەورامان
ھاوکارﯾيەکی بەرچاوی لە گەڵ کوميتەی ناوچەی باﯾنگان دەکرد .ئيمان و باوەری
پتەوی ئەوە شەھيدە قارەمانە ،زۆرتر بەر بەرکان لە گەڵ خﯚفرۆش و نيشتيمان
فرۆشان بوو .لە پەالماری بەکر گيراوانی رەژ م لە سا ی  1982بﯚ ناوچەی مەڕەخ
ھەموو دارای و سەروەت و سامانی مەنسور لە الﯾەن بەکر گيراوانی رەژ مەوە
سوت نراو،ئەوەی لە ماوەی چەن ساڵ کارو کاسپی پەﯾدای کرد بوو ،بوو بە
خﯚ ەم ش.
سەرئەنجام مەنسوری حوس نی پ شمەرگەی فيداکاور بە بيرو باوەری حيزبی
د موکرات کە بﯚ راگو ستنی ماڵ و مندا ی ئاوارەی،چوو بوو بﯚ ئەودﯾوی
سنوور)باشووری کوردستان( رۆژی 23ی خەزە وەری  1361بەرامبەر بە 1982.11.07
لە روداو کی نە خوازراو دا شە ھيد کرا.
بەداخەوە شەھيد مەنسور بە کﯚ ک ئاوات و ئارەزووی بەدی نەھاتوی لە کﯚری
ھاوسەنگەرانی وکوردستانی خﯚشەوﯾست ماڵ ئاوای کردو ،کاروانی خەباتی
شەھيدانی بە خو نی سووری رەنگين کرد.ھەزاوان س و لە گيانی پاکی شەھيد
مەنسوری حوس نی و ھەموو شەھيدانی ر گای ئازادی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ﻻﭘەڕە

1923
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ژمارە4253 :

سور حەقپپور
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316792
دانيشتووی :ببﯚکان
ک.ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2605
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4254 :

سرەوی
سور خوس
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914774
شتووی :مەھاباد
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1888
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4255 :

سور درودگەر
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017737
شتووی :پاوە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە

1924
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3621
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4256 :

سور رەحييمی
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616563
سەردەشت
دانيشتووی :س
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2367
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4257 :

شيدی
سور رەش
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818019
سنه
دانيشتووی :ککەژﯾکەران س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3921
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد

ﻻﭘەڕە

1925
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4258 :

سور رەھاﯾی
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914773
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1889
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4259 :

سور سواررە
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316790
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2607
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

1926
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ژمارە4260 :

عی
سور شافع
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916318
شتووی :بانە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2097
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4261 :

حی 2
سور فەتاح
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118410
ن
دانيشتووی :ککەراوا مەرﯾوان
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرەەجە2
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3201
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4262 :

سور فەق
مەنس

مينە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316791
شتووی :ميراواا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە

1927
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2606
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4263 :

ی
سور مواﯾی
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818018
دانيشتووی :ببامناوا ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3922
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4264 :

روفی
سور مەعر
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316789
ن
شتووی :بﯚکان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1381 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2608
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
بﯚﯚکان
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4265 :

ری
سور ناسر
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818017
سنه
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ج گری ک.نناوەندی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3923
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4266 :

کا
سوور جەنناح  -الﯾەننگری حدک
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32934
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4267 :

ولقادر
مەنييجە عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216386
60364
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت

ﻻﭘەڕە
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رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ھە ەبجە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4268 :

مەھاجر عەبدولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223618297
دانيشتووی :بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە سا ی شەھيدبوون 1363 :سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4081
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4269 :

مەھدی ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117409
دانيشتووی :سورەتوو ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1380 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3288
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4270 :

مەھدی پيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017402
دانيشتووی :ب ساران ،مەرﯾوان

ﻻﭘەڕە
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3287
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4271 :

زە
ھدی سەبز
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017732
دانيشتووی :ننﯚدشە پاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3623
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4272 :

ھدی شکوھی
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017735
شە
شتووی :نودش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3626
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1931

http://www.kurdipedia.org

رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4273 :

مەوالن عەبدو

خانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214616561
دانيشتووی :سەردەشت
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1376 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2368
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4274 :

مەولود ئاﯾدن ناسراو بە )چەکدار( ،لەداﯾکبووی  1983جزﯾر ،بەشدارﯾکردن
 1993جزﯾر ،شو ن و بەرواری گيانلەدەستدان؛  1995زاگرۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622072892303
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
باکووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پارت:
ژمارە4275 :

مەولود ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325014123
دانيشتووی :کەوپەڕ ،پيرانشار

ﻻﭘەڕە
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1374 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1130
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
پيرانشار
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4276 :

مەولود ئەلياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325314207
دانيشتووی :کانی گو ز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1276
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4277 :

مەولود پاچيدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330914772
دانيشتووی :قەباکەندی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1890
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

و ت:
پارت:
ژمارە4278 :

ی زادە
مەوللود حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413017
دانيشتووی :ننەناس ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=91
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4279 :

ەمی
مەوللود رۆستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330914770
حاجی ئاوا
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1891
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4280 :

وی
مەوللود رەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813118

ﻻﭘەڕە
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شنﯚ
دانيشتووی :ق وشاوێ ،ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=163
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4281 :

ب پەنجە
مەوللود عوقاب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113552
دانيشتووی :ککانی سﯚرک ،،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=570
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4282 :

و
مەوللود عەبدو

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118145
سی
شتووی :کەنيس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4034
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1935
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4283 :

مەدی
مەوللود محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813148
غەدە
دانيشتووی :ننەرزەميز ،نەغ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=132
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4284 :

وخی
مەوللود مەردو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317487
شتووی :دەژن ،کامياران
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3374
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ککامياران
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ﻻﭘەڕە
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ژمارە4285 :

س پور
مەوللود ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013290
دانيشتووی :گگە ز ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=224
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4286 :

ی
نادر ئەحمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616559
دانيشتووی :ققو ت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2369
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4287 :

دی
نادر حەمەمراد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316786

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :پپاشب غ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2609
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4288 :

نادر داوەردان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222718013
شتووی :سنە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1358 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3926
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4289 :

نادر داوەرﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017742
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3631
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4290 :

نادر دل ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017740
شتووی :ھانەگگەرمەله ،پاوهه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3632
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4291 :

نادر رەحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317488
دانيشتووی :للﯚنيسادات
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3375
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4292 :

نادر رەحيمی

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222117768
شتووی :سورەەوان ،جوانرۆ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3662
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4293 :

جيدی
نادر ش خ مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518282
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4205
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4294 :

ە
نادر قازی زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114124
شتووی :ک ل
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1131
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1940

http://www.kurdipedia.org

رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4295 :

نادر وەزﯾری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818014
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک.ش
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3927
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4296 :

نادﯾە حەبيب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090512232092156
سا ی  1989ئەنفالکراوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :ئەنفالکراو
کەالر
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4297 :

نازدار خزرنييان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871752

ﻻﭘەڕە
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ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4298 :

ەمين
ح حەمەدە
ناسح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7070950367
71839
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
پارت:
ی شيوعی ع اق
حزبی
ژمارە4299 :

مپور
ح رۆستەم
ناسح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817319
الق ئەمين بەگ
شتووی :قشال
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3171
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4300 :

ر ئازەری
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616562
شتووی :سەرددەشت
دانيش

ﻻﭘەڕە
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2371
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4301 :

ناسر ئيبراھيم پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117214616560
دانيشتووی :سەردەشت
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2370
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4302 :

ناسر ئەمين زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916319
دانيشتووی :بنەژاژ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2099
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

ﻻﭘەڕە

1943
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4303 :

ر ئەمينی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818016
ھوالە ،سنه
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3928
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4304 :

ر بارﯾک
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316793
ی
دانيشتووی :گگام ش گﯚلی
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2611
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4305 :

ر بيالنی
ناسر

ﻻﭘەڕە

1944
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414936
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1893
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4306 :

ن
ر بەخشان
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318197
دانيشتووی :نناوچەی ھەوررامان
ەرپرساﯾەتی :پيشمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4099
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4307 :

ر بەخشيان
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017741
شە
شتووی :نﯚدش
دانيش
ەردەستە
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3633
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1945
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رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4308 :

ناسر تەوەکولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018114
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1367 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3929
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4309 :

ناسر حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114127
دانيشتووی :قە تی موتاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1374 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1133
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4310 :

ناسر خاکی

ﻻﭘەڕە

1946
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616870
دانيشتووی :زاخە ،دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :ج گری لک
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2707
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4311 :

ناسر خزری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331414937
دانيشتووی :م انە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1892
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4312 :

ناسر خەليلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117407
دانيشتووی :ب ساران مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3293
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

ﻻﭘەڕە

1947
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4313 :

ناسر دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217116
دانيشتووی :تاشەکەوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2926
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4314 :

ناسر رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818021
دانيشتووی :سنە بەرپرساﯾەتی :ج گری لک سا ی شەھيدبوون 1362 :سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3932
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4315 :

ناسر رەشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916320
دانيشتووی :نجنی خوارو

ﻻﭘەڕە

1948
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2098
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4316 :

ر سا حپورر
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916322
سەن
شتووی :بلەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1374 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2100
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4317 :

ر سﯚفی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817317
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3174
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش

ﻻﭘەڕە

1949
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4318 :

ناسر سﯚھرابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616869
دانيشتووی :کەپەک
بەرپرساﯾەتی :کادری دەرمانی
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2706
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4319 :

ناسر شوکرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014786
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1894
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4320 :

ناسر عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517560

ﻻﭘەڕە

1950
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سەقز
دانيشتووی :ککەسنەزان ،س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3172
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4321 :

ی
ر عەزﯾزی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616868
شتووی :زاخە ،،دﯾواندەرە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2704
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4322 :

ی2
ر عەزﯾزی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117405

ﻻﭘەڕە

1951
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دانيشتووی :ننەسل
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3294
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4323 :

ر غو می
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018113
جﯚ ،سنه
شتووی :قازﯾجﯚ
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3930
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4324 :

ر غو می 2
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817318
شتووی :سەقزز
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3173
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4325 :

ی
ر فەتاحی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117406
دانيشتووی :ککەڕئاوا ،مەرﯾووان
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3292
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4326 :

ی
ر فەتتاحی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3301715488
82642
ە گوندی کەڕڕئاوا سەر بە ناووچەی شااميانی مەرﯾووان م ر
 13ھەتاوی لە
ە سا ی 330
لە
چاوی بەم دووونيا پ لە چەرمە سەری و نا
سک سووک چ
مندا کی چاوو گەش و ئ س
م
سر .دوای
ما ەکەی زۆر خﯚش کرد و ناوی نرا ناس
عەدا ەتيانەی ژﯾان ھە ھ نا و د ی بنە م
ع
شينی بە ج ھ شت
ی مامە رەشە ھەورامی ژﯾﯾانی گوند نش
چەند ساڵ باووکی بە ناوی
چ
پﯚلی شەسی
رەوانەی قووتابخانە ککرا ھەتا ی
ی
و لە مەرﯾوان ج گير بوون.نااسر
سووکتر
ی ئەوەی کە ئەرکی سەر شانی باووککی تﯚز ک سو
خو ند،بە ھﯚی
سەرەتاﯾيی خ
س
دەستی بە کار
ی
کات وازی لە خو ندن ھ ناا و لە موساففر خانە و قاوەەخانەکەی باووکی
بک
ککرد و ھاوکار ووو پشتيوانی
ی باوکی بوو.
سی لە
ی ھاوبەشی پ ک ھ نا و پييشەی شﯚفييری مينيبووس
دواتر کە گەورەەتر بوو ژﯾانی
شاھيدی زۆر
ەی ژﯾانيدا ش
ن وان مەرﯾوان سنە ھە بژارد .لە ھەموووی ئەو کاتانە
ەر دەکردنەوەە .کاک
ەرانبەر گەلە چەوساوەکەی بوو بيری ققوو ی لە سە
نااعەدا ەتی بە
ەزەﯾيی
لە عەﯾنی حا يشدا زۆر بە رەحم و بەبە
ی زۆر کﯚمە ﯾﯾەتی بوو و ە
نااسر مرۆﭬ کی
شنە
دەکرد وو ھەر چەش
د
الی ھەژاران و ب دەرەتانان درﯾژ
بووو دەستی ککﯚمەکی بﯚ ال
سبەت
ن.ئەو حەتا نيس
ەکی دەکردن
دڵ و گيان کﯚمە
ھاوکارﯾەکيان پيوﯾست ببوااﯾە ئەو بە ڵ
ھ
سەگيکی دەددﯾت لە
موونە ئەگەر پشيلە ﯾان س
ش د کی فراووانی بوو بﯚ نم
ە حەﯾواناتيش
بە
خﯚی ﯾەوەپەتوووی بﯚ دەبرددن و
ەو لە ما ی خ
سەر پەنان ئە
ککﯚ نان ب چووﯾﯾان بووە ب س
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سەر پەنای بﯚ درووست دەکردن و خواردنی پ دەدان.
کﯚی ئەو تاﯾبەتمەندﯾانەی ئەوﯾان خﯚشەوﯾست کردبوو.ﯾەک کی ترلە تاﯾبەتمەندی ئەو
دەنگە خﯚشەکەی بوو کە لە دانيشتنە رەفيقانەکانی خﯚﯾدا بە خو ندنی گﯚرانی
حەسەن زﯾرەک مەجليسەکەی رازاوەتر دەکردەوە .کات ک شﯚرشی گەالنی ئ ران بە
دژی حکﯚمەتی نگرﯾسی حەمەڕەزاشای پەھلەوی دەستی پ کرد دەرفەت کی باش
بوو بﯚ کاک ناسر تا بتوان لەو خەباتەدا بە دژی ناعەدا ەتی مﯚبارەزە بکات .بە لە بار
چوونی شﯚرشی 1357ی ھەتاوی ئ ران لە الﯾەن ئاخوندە م زەر بەسەرەکانی بە ناو
کﯚماری ئيسالمی ئ ران،جار کی تر سەر کوت و خەفەقان دژی ئازادﯾخوازانی ئ ران بە
تاﯾبەتی گەلی کﯚرد دەستی پ کرد.لە 28ی موردادی 1358ی ھەتاوی خومەﯾنی
فەرمانی ھ رشی نيزامی بە دژی گەلی کورد راگەﯾاند .پاش ئەو فەرمانە کاک ناسر
ھاوڕێ لە گەڵ بنەما ەکەی چەکی شەرەف وو شﯚرشگ ﯾان ھە گرت بە دژی
داگيرکەران.
کاک ناسر بوو بە پ شمەرگەی حيزبی دﯾموکراتی کوردستانی ئ ران ،لە سا ی 1359
ی ھەتاوی لە شەڕ کدا لە شاری مەرﯾوان لە گەڵ ھ زەکانی تارﯾکی و نەزانی کاک
ناسر برﯾندار بوو.پاش ساڕ ژ بوونەوەی برﯾنەکەی گەڕاﯾەوە رﯾزی ھاوسەنگەرانی.کاک
ناسر ئينسان کی رووخﯚس بە دﯾسيپلين و خﯚشەوﯾستی خە کی شار و د ھاتی
مەرﯾوان ھەر وەھا خﯚشەوﯾستی ھاوڕﯾانی کادر و پ شمەرگەکانی حيزبی
دﯾموکراتی کوردستانی ئ ران لەھيزی زر باری مەرﯾوان بوو.
بە ھﯚی ل ھاتووﯾی خﯚشەوﯾستيەوەکرابەسەرلکی ﯾەک ک لە لکەکانی ھ زی زر واری
مەرﯾوانی ئەوکات بە فەرماندەھی
شەھيدی ھەميشە زﯾندوو شەھيد مەنسور رەشەھەورامی کە برای کاک ناسر بوو.
قارەمانەتی ئەو ھ زە بﯚوەتە و ردی زمانی گەورەو بچوکی خە کی ناوچەکە.لە رۆژی
حەوتی خاکەل وە سا ی  1362ی ھەتاوی لە کات کدا کە تەنھا حەوت رۆژ لە نەورۆز
جەژنی نەتەوەﯾی گەلی کﯚرد و ھاتنی بەھاری سەر سەوز و رازاوە بە گو ە ن رگز و
بﯚن خﯚشەکانی دﯾکە،دار و درەختەکان بە پﯚشينی بەرگی سەوز سيمای سروشتی
کوردەوارﯾان ھەر چی جوانتر و د ف ن تر دەکردەوە .ر ژ می تينوو بە خاک و خوﯾن
گەوزاندنی کوردستان،ھ رشی وەحشيانەی خﯚﯾان بﯚ سەر پ شمەرگەکانی ھ زی
زر واری مەرﯾوان کە لە ئاواﯾيی ئەوﯾھەنگ بوون دەست پ کرد،پ شمەرگە قارەمان و
چاو نەترسەکان رۆ ەراستەقينەکانی گەلی کورد بە ئامادەگيەکی ھەر چی تەواوەوە
بﯚ ئەو شەرە نەخوازراوە سەنگەرﯾان گرت.
کاک ناسر کە ﯾەک ک لەو کەسانە بوو کە سو ندی خواردبوو کە ھەتا دوا ھەناسەی
سەنگەر چﯚڵ نەکا و دﯾفاع لە ئازادی و کەرامەتی خاکی کوردستان بکات ھەر چی
زﯾاتر ورەی بە پ شمەرگەکان دەدا.شەرەکە تا دەھات گەرم و گەرمتر دەبوو،بەالم بە
داخ کی زۆر گرانەوە سينگی کەوتە بەر گوللەی ھ زەکانی ر ژﯾمی جەھل و نەزانی
کﯚماری بە ناو ئيسالمی ئ رانەوە و برﯾندار کرا،بە ھﯚی کارﯾگەری برﯾنەکەﯾەوە چاوە
جوانەکانی بﯚ ھەميشە لە سەر ﯾەک داناو بﯚ ھەميشە ماڵ ئاواﯾيی لە
ھاوسەنگەران و بنە ما ە و مندا ە ئازﯾزەکان و ھەر وەھا گەلی کورد کرد.
ھەر لەو شەڕەدا بوو کە پ شمەرگەﯾەکی قارەمانی تر بە ناوی عەلی بوبان خە کی
شاری سنە شەھيدبوو .ھەزار مەخابن ئەوان زﯾاتر نەژﯾان تا خزمەتی زﯾاتر بە
کوردستانە داگير کراوەکيان بکەن و در ژەی ر گاﯾان بە ھاوسەنگەرانيان
سپارد.ھەزاران س و بﯚ گيانی پاکی شەھيد ناسر فەتتاحی ناسراو بە ناسر
رەشەھەورامی و شەھيد عەلی بوبان ھەر وەھا ھەموو شەھيدانی سوور خە تی
گەلی کورد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :شەھيد
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شارەکان:
ش

مەرﯾوان

ژمارە4327 :

ەر
ر فەرشگە
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818020
سنە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3931
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4328 :

ر فەرنيا
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113473
دانيشتووی :ببا و ،ورم
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=448
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4329 :

ی
ر فەرھادی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818022
شتووی :سنە
دانيش
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3933
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4330 :

ناسر قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523213171804
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4331 :

ناسر محەمەدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215316788
دانيشتووی :ئا ی کەند
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2610
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
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ژمارە4332 :

ناسر مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217123
دانيشتووی :نسارە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2705
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4333 :

ناسر مەوالنی پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212971765
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4334 :

ناسر ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031714410655592
سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
پاشان شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
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ژمارە4335 :

ش
ر ھندوش
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618290
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە""الوان"
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4219
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4336 :

ر ھوشيارری
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117404
شتووی :ولەژﯾرر ،مەرﯾوان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3291
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4337 :

ناسييح شەکوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117435
ن
شتووی :سەرووماڵ ،مەرﯾوان
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1383 :
سا ی شەھيدبوون
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3297
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4338 :

نامق مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217122
دانيشتووی :فەتاح ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2708
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4339 :

ناميق باشماخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817327
دانيشتووی :باشماخ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3191
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ﻻﭘەڕە

1959
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ژمارە4340 :

چەتە
ی حەمە چ
ەد  -ناميقی
ق محەمە
ناميق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2122329008
87282
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە4341 :

ق مرادی
ناميق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817326
کو
شتووی :تيلەکو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3189
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4342 :

د ش خی
ناھيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71758
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

1960
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ژمارە4343 :

نحﯚ عەليزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118150
س
جوغ ،سە ماس
شتووی :پيرانج
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4039
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سە ماس
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4344 :

ئﯚردو
و
دانی
 1998زﯾند
8 / 11 / 2
ی ئاجار 27
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307119
92964
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە4345 :

ی خوسرەوی
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017751
سەرو ،پاوە
شوشم س
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3636
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

ﻻﭘەڕە

1961
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4346 :

مە
نورەدﯾن بلکام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014787
سەرچنار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگرری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1895
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4347 :

نورەدﯾن جەبارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113433
چرﯾاوا ،ورم
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=493
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4348 :

نورەدﯾن جەماالزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218184
چی
شتووی :قوشچ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە

1962
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4080
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4349 :

نورەدﯾن شاھين فەرھاد بەروار  1999 /3/5باشکەلە چاالکی فيدائی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071792979
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە4350 :

نوسرەت عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217120
دانيشتووی :زاخە ،دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2711
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4351 :

نوعمانە گﯚج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011023
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

ﻻﭘەڕە

1963
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
ژمارە4352 :

ەزاق
نيان عەبدول ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260956116
62590
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە4353 :

ی
م کﯚچەکی
نيزام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7032242338
89706
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە4354 :

مەدی
مەت ئەحم
نيعم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117436
ل
شتووی :نەسل
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3296
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

ﻻﭘەڕە

1964
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نەتەوە:
و ت:
پارت:

کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4355 :

نيعمەت دەست ئاموز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517568
دانيشتووی :زەندئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3176
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4356 :

نيعمەت مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616885
دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2712
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4357 :

نەبی ئە ماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221117437

ﻻﭘەڕە

1965
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دانيشتووی :ئەوﯾھەنگ مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3295
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4358 :

نەبی پيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117072
دانيشتووی :چەپ دەڕە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2927
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4359 :

نەبی خەليلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117073
دانيشتووی :چەپ دەڕە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2928
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:

ﻻﭘەڕە

1966
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4360 :

نەبی زارعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817312
دانيشتووی :شاليشەل ،سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3175
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4361 :

نەبی سەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217121
دانيشتووی :عەلی ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2710
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4362 :

نەبی مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616871
دانيشتووی :گيزمل

ﻻﭘەڕە

1967
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2709
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4363 :

نەجاات شکور محەمەد نەجم  -گ کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11512474610728
شﯚڕش و
ش
مەکﯚی
ناوچەی داوودەی م
ی
ەر بە
سا ی ) (1955لە گوندی ))لەک( ی سە
س
ھە ھ ناوە .و لە
ەمدرامەت چاوی بە دونيا ھ
ی ھەژار و کە
ککورداﯾەتی لە بنەما ەﯾەکی
نيشتەج
ج
ەوێ
شارۆچکەی لەﯾالن و لە
ی
سا ی ) (1964بە ماڵ و خ زانەوە دەچننە
س
خو ندن
سەرەتاﯾی لە خو ندنگای للەﯾالن تەواو کردوە و لە خ
ی خو ندنی س
دەبن ،قﯚناخی
ەمدەرامەتی
ھەژاری و کە
ی ناوەندی ،ببە م لە بەر ھ
ەردەوام بووە تا پﯚلی دووی
بە
تەمەنی شازدە
ی
سا ی ) (1971و لە
خو ندن ھە گررتووە و لە س
خ زانەکەﯾان ددەستی لە خ
چاالکی
داری دەﯾان چ
ەزندا و بەشد
شﯚڕشی ئەﯾلولی مە
ی
ە پ شمەرگە لە
سا يدا بووە بە
س
ەدا.
لەو سەردەمە
پاارتی کردوە لە
ەروەھا بەشداری
مين بووە .ھە
ھە گرتنەوەی م
دازﯾاری و ە
ەفرەزەی ئەند
فەرماندەی مە
فە
خوالنەدا.
ەوتوو بووە لە ھەموو ئەو خ
ەرماندەی ناوببراو و سەرکە
ی کردوە لە فە
چەند خول کی
چ
شەڕەکانی
ی
ەی
 (197لە زۆربە
لە سا ی )74
دواتر چووەتە ببەتاليﯚنی ) ( 2ی زۆزگ ،ە
جارﯾش برﯾندار
ش
بﯚ دوو
لەو شەڕانەدا ﯚ
شدار بووە و ت دا رۆ ی با ی بينيوە و
ککوردستان بەش
شخانەی
سەخت بووە وە لە ئئەنجامدا رەواانەی نەخﯚش
ت
ی زۆر
بوووە و ﯾەک ک لە برﯾنەکانی
)تاران( کراوە.
نان بە
ھەرەس ھ ن
چاالک کانی پاررتی بەشدار بووە تاوەکو ھ
شەھيد گ کﯚ لە ھەموو چا
ش
شان ئاوارەی ئ ران دەب ت.
شﯚڕشی ئەﯾللول لە سا ی ) (1975پاش
ش
ی .ن .ک(
شی نو ی گەللەکەمان بە ررابەراﯾەتی )ی
ەوەی شﯚڕش
ھە گيرساندنە
ھەر لەگەڵ ھ
ھ
چەکی مەرداﯾﯾەتی ھە دەگگر ت و پەﯾوەندی بە
 (197دﯾسانەووە شەھيد چ
ە سا ی )76
لە
ناوچەی قەڕەداخ
ی
سەرەتا لە ھەردوو
)کﯚمە ەی رەننجدەرانی کووردستان( ــەوە دەکات .س
شی گ اوە للە
رۆ کی زۆر باش
لەو ناوچەﯾەدا ۆ
ت دەدات و و
و گەرميان در ژژە بە خەبات
ەکەمان.
شی نوێ گەلە
ەرە بﯚ ن و ر زەەکانی شﯚڕش
کی ئەو دەﭬە
ھاندانی خە ک
ھ
رابەری سياسی ھەر می دوووی قەراخ و
ی
 (1979 – 197دەب تە
ە سا ی )78
لە
قورسی کردوە
ی
شەڕی
ەرتيشی لە ئئەستودا دەب ت و بەشدارری چەندﯾن ش
فەرماندەی کە
فە
وس نان و عەلييان و ستﯚ ی سەروو
قازان قاﯾە و س س
ن
ەرەب و
ەوانە) :قەرەدداخ و تەپە عە
لە
و ستﯚ ی خوارو و ...ھتد)).
)شەھيد خاليد گەرمييانی،
د
ڵ ئەم ھەﭬا نەدا پ شمەرگە بووە لەوانە:
شەھيد لەگەڵ
ش
ق ،مام
شەھيد سيرووان ،شەھيد مام ناميق )چەمچەماڵ( ،شەھيد رزگگار مام ناميق
ش
سپ،
مام سا ح ،گووندی گورئەس
حمەد وەﯾس ))بەڕ وەبەری ئاساﯾش( ،م
رۆۆستەم ،ئەح
ی ،غيدان شااکر )خورماتووو( ،حەمە
مان گەرميانی
شمەرگە ،سام
ش خ جەعفەرر وەزﯾری پ ش
ەماڵ).
ەمين مام نامميق )چەمچە
ئە

ﻻﭘەڕە

1968
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شەھيد بە مەبەستی ل دانی دەزگا و بنکە ئەمنيەکانی ناو شاری کەرکوک لە
بەرواری ) (1979/5/ 25 -24لەگەڵ چەند ھەﭬا کيدا ئەچنە ناو شاری کەرکوکەوە
دووچاری شەر کی قورس دەبنەوە لەگەڵ فاشستەکانی مەنزومەی ئەمنی )کەرامە(
دا ھەر لەو شەڕەدا برﯾندار دەکر ت و بە دﯾل دەگ ردر ت و دواتر شەھيد دەکرﯾت وە
تاوەکو ئ ستاش تەرمی پيرۆزی ئەم پ شمەرگەﯾە نەگەڕاوەتەوە باوەشی کوردستان و
شارە خﯚشەوﯾستەکەی کەرکوک.
سەرچاوە :فرﯾاد زەنگنە  -ما پەڕی کوردستان ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە4364 :

نەجات عەزﯾز عباس لە سا ی  1983ئەنفالکراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090512231992152
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :ئەنفالکراو
ژمارە4365 :

نەجمەدﯾن جەوانمەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818023
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3934
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە4366 :

نەجمەدﯾن چوپانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916323
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2102
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بانە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4367 :

نەجمەدﯾن حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114125
دانيشتووی :قە تی موتاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1132
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4368 :

نەجمەدﯾن رەمەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916321
دانيشتووی :بانە
بەرپرساﯾەتی :پ.م ،ﯾەکيەتی الوان
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە

ﻻﭘەڕە

1970
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2101
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
پارت:
ژمارە4369 :

شەرﯾعەت پپەنا
مەدﯾن ش
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616565
دانيشتووی :نناوچەی سەرردەشت
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2372
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4370 :

ەالﯾی
مەدﯾن عە
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916324
ەی بانە
شتووی :ناوچە
دانيش
گری لک
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2103
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
باانە
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە

1971
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4371 :

مەدﯾن منببەری
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018112
خاکەل وە
 136سەرچاووە :ما پەڕی خ
ەھيدبوون69 :
ک سا ی شە
ی :ج گری لک
شتووی :نييەر بەرپرساﯾەتی
دانيش
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3935
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4372 :

ھيمی
نەجييب ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113542
دانيشتووی :ز وە ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=600
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4373 :

ە
نەجييبە بزمونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217801
شتووی :پاوە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3681
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1972
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4374 :

 1ئەنفالکراوە و
ەن لە ساالی 1989
نەجييبە حەسە
فەﯾلليە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9051223199
92154
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ەنفالکراو
ی کەس :ئە
جﯚری
ژمارە4375 :

ی
مان زەندی
نەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017743
دانيشتووی :ددارﯾان پاوه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3634
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4376 :

تان 1999
ی شەھررستان بﯚتا
ھات باراجی
نەزھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131307199
92983
ن خﯚﯾی سوووتاند
دو ئﯚجەالن
بﯚ ئازادکردنی عەبد

ﻻﭘەڕە

1973
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
ژمارە4377 :

ر عومەر  -ئارام
نەزﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01510322710093
کار لە داﯾک بوووە .لەسا ی 1990
 19لە شاری سم لە خ زان کی کر ک
ە سا ی 964
لە
ەواو کردووە.
ی موس ی تە
ککﯚليژی کشتووکا ی زانکﯚی
ھە سوڕانی خ
ھاوڕێ ئارام ھ
ھ
خﯚی لە سا ی  1988لە شاری موس دەست پ کردووە،
کھ ناوە و تواننيوﯾانە
لعمال( ﯾان پ ک
حەلقەی )التضامن الع
ی
ھاوڕ يەکی تررﯾدا
ەگەڵ چەند ھ
لە
دەی بەعسدا چاالکانە کاررە
زۆری رژ می دڕند
ن سەرکوت و زو م و ی
ەژ ر رەشترﯾن
لە
قەکەﯾدا
 19لەگەڵ ھااوڕ يانی حە ق
لە سا ی 989
ی خﯚﯾان بەرننە پ شەوە .ە
سياسييەکانی
س
کخراوە
ئەندام کی ئەم ر ک
م
ەﯾوەندی دەگگرن بە ر کخر اوی رەوتی ککﯚمﯚنيستەوەە ،وەک
پە
الکی دەکرد .بوو بە سيمای
شاری موس چاال
ی
ی ناوچەی باددﯾنان و
ەسەر ئاستی
لە
کھاتنی
کار و زەحمەتک شی ناوچەککە .لەگەڵ پ ک
خە کی کر ر
شەوﯾستی خ
نااسراو و خﯚش
سەراسەری
چاالکانە بﯚ س
)ﯾەک تی ب کارران(دا ھاوڕێ ئارام دەب ت بە ئەندام و چ
ککردنەوەی لە ئاستی کورددستاندا بەتاﯾببەت ناوچەی بادﯾنان کارەککانی دەباتە پ شەوە،
سوڕانی
ستە تداری ناوچەی بادﯾننان نيگەران ببوو لە ھەە س
يﯚناليزمی دەس
ھەربﯚﯾە ناسيﯚ
ھ
ماندوونەناساننەی ھاوڕێ ئئارام .بەردەوام خستوﯾانە ژ ر چاود ری تﯚڕە
م
خراوی رەوتی
جاسووسييەککانی خﯚﯾانەووە .لە سا ی  1991کات ک بنکەی ر کخ
ج
ئاراميش بﯚ ماوەی  24سەعات زﯾندانی
ش
ھاوڕێ
ەشاری زاخﯚ دادەخر ت ھ
ککﯚمﯚنيست لە
ستانی شاری سم
ەرەی کوردس
 19لە ﯾەن بە
دەکر ت ،لە  5ی ئابی 991
سوڕانی سياسی کر کاری و کﯚﯚمﯚنيستی
ی
ئااگاداردەکر ت کە دەست لەھە
ی
شاری سم
ی
 199بەڕ وەبەراﯾەتی ئاساﯾﯾشی
گگە بگ ت .لەڕڕۆژی 93/3/8
بانگی دەکەن
کی تر
ت پاپير( بەڕ ووەبەری ئاساﯾﯾش ل کﯚ ينەووەی لەگەڵ ددەکات .جار ک
و )سەربەست
گی دەکەن و بﯚ ماوەی  3سەعات
ن ئاساﯾشی سم ەوە بانگ
 1993لەالﯾەن
رۆۆژی 3 /4/23
عبدولستار
گری ئاساﯾشەوە کە ناوی)عب
ەی تەحقيق دا دەب ت لە الﯾەن ج ی
ەژ ر ھەڕەشە
لە
الکی
عەھودی ل دەکەن بﯚ وازھ نان لەچاال
حسن( دەب ت و داوای پ ککردنەوەی تەع
ح
ەی بﯚ
چوونەتە سەر ما ەکە
ە
ھەروەھا چەنندﯾن جار چەکدار
سياسی و کﯚﯚمﯚنيستی .ھ
س
ی( کە
شەوە بەناوی)ففەرەج جندی
کی ئاساﯾش
ەالﯾەن مالزم ک
تييرۆرکردنی ،ددواﯾين جار لە
ھەڕەشەی کوشتنی ل دەکر ت.
ی
ی کوردستان( ە
ی دﯾموکراتی
ەندامی)پارتی
ئە
وتيرۆری دەکەن
ی
درێ
چەکدار کەوە دەڕف ند
ر
چەند
 199لەالﯾەن چ
سەرەنجام رۆژژی 93/7/25
س
و رۆژی  1993/7/28تەرمەککەی بە سوووتاوی ف ێ دەەدەن.
ستان پﯚست
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
ج
ژمارە4378 :

سرو
نەس

ﻻﭘەڕە

فاری
غەف

1974
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818031
شە ،سنه
شتووی :شوﯾش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3962
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4379 :

شەب ەندی
سرەدﯾن ش
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017752
دانيشتووی :ننﯚدشە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3635
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4380 :

سين
سير موحس
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7021349537
71633
تيرۆرکراو
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەس :تيرۆرککراو
جﯚری کە

ﻻﭘەڕە

1975
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پارت:

ی شيوعی کووردستان
حزبی

ژمارە4381 :

سيم حوس نی
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222217803
دانيشتووی :ممەرەخيل
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3677
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4382 :

ەد
وڵ ئەحمە
ەدە رەسو
نەغە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260955046
62589
شەھيد بووە.
بﯚردومانەکەی قە دز دا ش
ی
 1974-04لە بﯚ
ە رۆژی 4-24
لە
بە )ليستی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )قوبادی حاجی فەق ( سەبارەت ە
س
201
ی قە دزێ( ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 11-10-25
شەھيدانی بﯚﯚردوومانەکەی
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە4383 :

ی
نەوززاد ش خی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71767
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:

ﻻﭘەڕە

1976
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4384 :

ی
د پير خزری
نەوﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321297
71776
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4385 :

دزادە
ی ئەسەد
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71745
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4386 :

ی پا نی
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417524
سەرقە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3422
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:

ﻻﭘەڕە

1977
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4387 :

ی پيشکارری
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117076
شتووی :خارخاار
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2931
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4388 :

ی سەبرئااوەر
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916325
دانيشتووی :ئئارمردە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2104
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4389 :

دی
ی شامراد
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117075

ﻻﭘەڕە

1978
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دانيشتووی :ققﯚجە
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2930
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4390 :

ی
ی عەزﯾزی
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818027
دانيشتووی :تتەروال قروە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3955
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4391 :

ەدی
ی محەمە
ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017739
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3630
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش

ﻻﭘەڕە

1979
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زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4392 :

ھادی محەمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222017750
دانيشتووی :ھە ەبجە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3637
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4393 :

ھاشم سە حيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018105
دانيشتووی :کانی بوچکەلە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3942
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4394 :

ھاشم عەبدو ئازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114143
دانيشتووی :شيناوێ

ﻻﭘەڕە

1980
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1136
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4395 :

ی
شم منبەری
ھاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018104
دانيشتووی :ننييەر
ک.ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3943
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4396 :

ھاوڕڕێ جەبار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011010
ھەرەسی
ی
سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پااش
ی
ی مەفرەزە س
ە پ شمەرگەی
ەک ک بووە لە
ﯾە
سا ی 1975
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :پ شمەرگە
ج
ەی د رﯾن
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە4397 :

ﻻﭘەڕە

1981
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ھاوڕێ
ف عەلی  -ھاوڕێ ھ
ھاوڕڕێ شەرﯾف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308121910
01597
سل مانی لەدااﯾکبووە و سا ی 1979دا
سا ی  1961لەگەڕەکی ککان سکانی س
س
ستنەکانی )کﯚمە ەی رەننجدەرانی کوردستان(ەوە.
ەﯾوەندﯾی کردووە بەر کخس
پە
خﯚپيشاندانەکاانی
شەمی ئامادەەﯾی بەشی ززانستيی خو ندووە و لەخ
تاا پﯚلی شەش
)مالزم موحسين( ببەک ب
م
ستی
الکانەی ھەبوووە و تا بەدەس
 1رۆ کی چاال
ەھاری 1982
بە
شاری
شخانەﯾەکی ش
بەنھ نی گەﯾەنراوەتە نەخﯚش
ەنجەﯾەکی زۆۆردراوە و ھ
ئاازار و ئەشکە
رﯾی پزﯾشکيدا ببووە.
ەر و چاود ی
ەژ ر چارەسە
ی ﯾانزە رۆژ لە
ەسرا و ماوەی
بە
ەکەرتی 3ی ززﯾندان لەبەرگگە وو .پاشان لەتيپی
 198بووەتە پ شمەرگە لە
رۆۆژی 84/3/31
مە بەندی دووو بووە بە کاد ر .لەشەوی /11/30
 1986لەگوندی )با خ( لەگەڵ
1
م
ەدنی و شەپﯚﯚل و ئەردە ن ژاژ ەﯾی( ددەچنە ن و کاروانی
ھاوڕ يانی )عووسمان ھە ە
ھ
ەمرانەوە.
نە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:
ژمارە4398 :

ی
ھاوڕڕێ عەلی شەم رانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3262057518
80052
ەختياری
ەکەم رۆژی رراپەڕﯾن لە ئەنفالەکەی بە
پ شمەرگەی تيپی 55ی ققەرەداغ ،لە ﯾە
شەھيد بوو.
ە سل مانی ش
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە4399 :

ش
شيار باھوش
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014789
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
وە
ەڕی خاکەل ە
ەرچاوە :ما پە
ن 1362 :سە
سا ی شەھيدبوون
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1898

ﻻﭘەڕە

1982
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4400 :

شيار منبەرری
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018106
شتووی :نييەر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3941
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4401 :

شەنگ رەززاﯾی
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220817316
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3178
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

1983
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ژمارە4402 :

ھوشەنگ رەشيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018102
دانيشتووی :ھوالە ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3945
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4403 :

ھوشەنگ زەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031714410655578
سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
پاشان شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە4404 :

ھوشەنگ محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317490

ﻻﭘەڕە

1984
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دانيشتووی :مميرگەسار
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3378
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4405 :

سری
شەنگ ناس
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018103
ە ،سنه
دانيشتووی :ککانی بوچکەلە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3944
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4406 :

دە ن
ماﯾون ئەرد
ھوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220517222
ن
سەقز ،ئا مان
دانيشتووی :س
ەئا مان
ەرپرساﯾەتی :ن .حيزب لە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3067
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە

1985
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
سەقز
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4407 :

ھوماﯾون نيلوفەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732953
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4408 :

ھووشەنگ حەﯾدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523212871735
ق .کيمياوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :قوربانيی کيمياوی
سەردەشت
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4409 :

ھيداﯾەت بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014790
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1899

ﻻﭘەڕە

1986

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4410 :

س نی
ھيدااﯾەت حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014791
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1378 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1900
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4411 :

س نی 2
ھيدااﯾەت حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118468
دانيشتووی :ببەلەبەران ،پاووە
ەرپرساﯾەتی:
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4182
2
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە

ﻻﭘەڕە

1987
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ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4412 :

ھيواا باڕۆﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5260029257
78451
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
پپارت:
ژمارە4413 :

کدار
ەلی  -چەک
ھيواا جەبار وە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
10071508019863
1997/10
داری ت کﯚشانی ئازادی بووو و لە 1 /14
ە  1997بەشد
ە کفری لە داﯾک بووە و لە
لە ساا ی  1980لە
ھيد بووە.
چەی وەرتی ھەول ر شەھ
لە ناوچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە4414 :

ن تەﯾموورر
ھ من
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532210
00489
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە4415 :

ﻻﭘەڕە

1988
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نی
ھەژار دﯾدەوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192136383
32845
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی بزووتنەوەی سﯚسيااليستی کورددستان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
حسک
ک
ستان -
حزبی سﯚﯚسيال دﯾموککراتی کوردس
پپارت:
ژمارە4416 :

ھەژار رەزاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818042
دانيشتووی :تتەنگيسەر
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1382 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3968
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4417 :

غی
ھەژار قەرەداغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5261046117
78444
....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
قەرەداغ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پپارت:

ﻻﭘەڕە

1989
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ژمارە4418 :

ی
ھەژار کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32916
ی مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکررا.
خە کی شاری
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژمارە4419 :

ﯚ بەگ
ھەلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7031357336
60417
سەرا شەھيد بوو.
 1لە شەڕی ببەردەرکی س
رۆژی 1930-09-06
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4420 :

ەندار
مزە ئيسپە
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216414
دانيشتووی :ققولەسو روێ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2186
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

1990
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ژمارە4421 :

مزە ئيفتخاری
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916636
شتووی :کەر ززان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2462
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4422 :

پور
مزە ئەمينپو
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216418
دانيشتووی :ز وە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2190
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4423 :

س
مزە ئە ماس
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113570
شتووی :چواربﯚﯚت ،شنﯚ
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=552
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1991
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4424 :

مزە ب ھنام
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111281413874
ھەنگەوێ
دانيشتووی :ھ
ئاگری
ی
ی ھ زی
ەرپرساﯾەتی :فەرماندەری
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=882
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4425 :

ی
مزە حجازی
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916638
دانيشتووی :گگﯚﯾگجەلی
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2466
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

1992
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ژمارە4426 :

ەن
مزە حەسە
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4121806497
73791
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس :ئەکتتەر
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ژمارە4427 :

ەحمەدی
مزە خان ئە
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215016670
سەراو
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2463
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4428 :

مزە رەسو پور
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914411
دانيشتووی :ققﯚﯾتەڵ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1476
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە

1993
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ژمارە4429 :

ی
عەشاﯾری
مزە ساالرع
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914408
دانيشتووی :ببەﯾتاس
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1475
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4430 :

مزە سولەﯾﯾمانی
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216416
دانيشتووی :ببووبانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2187
7
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4431 :

ی
مزە شاھی
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013307

ﻻﭘەڕە

1994
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نﯚ
سينگان ،شنﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=206
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4432 :

ەﯾی
مزە ش خە
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216415
دانيشتووی :ببووبانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2188
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4433 :

جی
مزە فەرەج
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214916637
شتووی :قاجر
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2464
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە

1995

http://www.kurdipedia.org

و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4434 :

ی
مزە قادری
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216419
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2191
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4435 :

مزە گﯚران زادە
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214216417
دانيشتووی :گگﯚران ئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2189
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4436 :

ەدپور
مزە محەمە
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023284213670
شتووی :کانی بەرد ،نەغەددە
دانيش

ﻻﭘەڕە
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ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
شمەرگە
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=648
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4437 :

سوری
مزە مەنسو
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325914407
دانيشتووی :ککوليجە
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1474
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4438 :

ەزادە
مزە ھەمزە
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413015
شنﯚ
دانيشتووی :تتاژاندەرێ ،ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=93
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد

ﻻﭘەڕە

1997
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4439 :

ق پيرۆ
مين سدﯾق
ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051021346
60961
ی تﯚپبارانی دداگيرکەری ئ ران بﯚ ناوچەی سيدەکان شەھيد بوو.
 ،2لە ئەنجامی
رۆژی 2011-09-04
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە4440 :

راھيم
سەم ئيبر
ھەﯾس
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2915532510
00500
ەقينی ﯾەک تييی نيشتمانييی
ەردەم مە بەنندی 8ی خانە
قينەوەکەی بە
 2بەھﯚی تەقي
رۆژی 2014-04-28
ستان تيرۆرکراا.
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کەس :تيرۆرکراو
جﯚری
ەقين
خانە
شارەەکان:
کوردد
نەتەووە:
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ژمارە4441 :

ی
واحييد قاسمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114126
دانيشتووی :ررکاوێ
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1134
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد

ﻻﭘەڕە

1998
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4442 :

دی
واحييد مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218177
ی مەرگەوەر
شتووی :دزەی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1370 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4071
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4443 :

دﯾان
واحييد مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013262
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=253
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4444 :

واحييد نيرومەنند

ﻻﭘەڕە

1999
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114144
دانيشتووی :پەسوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1135
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4445 :

واسع منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018111
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3936
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4446 :

ورﯾا رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018110
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3937
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە

2000
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سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4447 :

شيد گوللە نەب
ورﯾا ش خ رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305161144
41555
سەنگاو لەداﯾکبووە .لەئەنفالی س ی
و
شيدی
ی ش خ رەش
ەگوندی قەالی
ە  1963دا لە
لە
تەمەنی گەورەوە
ی
ھﯚی
گيرکران ،بەھ
ی و داﯾک و ) (5خوشک و برای دەستگ
گگەرميان باوکی
ش خ رەشيد ئئازادکرا و ئەووانيترﯾش بەکﯚﯚمەڵ کوژران و لەبيابانەکاندا شو نبزر کران.
شە بوو بەفەررماندەی کەررتی
 1981بووە بەپپ شمەرگە .ددوای مامەڕﯾش
ەسەرەتای 1
لە
ەگ-ی پشت گوندی والغللو گيانی
شاخی حەسەن بە
ی
 19لە
ی .سا ی 986
)(4ی جەباری
شی.
ستان بەخش
پااکی بە کوردس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
ژمارە4448 :

ەرزی
ەن فەرامە
وەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418230
دانيشتووی :تتين ،پاوە
الوان
ن
ەکيەتی
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ﯾە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1387 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4136
6
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4449 :

ەننا
ستا براﯾم بە
وەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325514284

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1325 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1309
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4450 :

وەستا محەمەد دغﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914077
دانيشتووی :ک لەسيپان
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1080
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4451 :

وەسمان عوسمان رەسول  -شﯚڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071508019859
لە  1976لە رانيە لە داﯾک بووە و لە  1995بەشداری ت کﯚشانی ئازادی بوو و لە  1997/10/27لە
گﯚشينيا شەھيد بووە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
رانيە
شارەکان:

ﻻﭘەڕە

2002
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4452 :

وەسيم سەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018109
دانيشتووی :گەل ن ،سنه
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3938
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4453 :

وەفا ئەرکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215616883
دانيشتووی :دﯾواندەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2726
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
دﯾواندەرە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4454 :

وەفا ئەلياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541732935

ﻻﭘەڕە
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خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4455 :

وەفا برازندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018108
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3939
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4456 :

وەفا مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018107
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3940
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە

2004
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سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4457 :

می
ی ئيبراھيم
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414938
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1897
7
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4458 :

ی جەواھييری
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317491
دانيشتووی :مميسوراو کاميياران
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3376
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
کامياران
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4459 :

ﻻﭘەڕە

2005
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ی
ی حاتەمی
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317489
ەسار
شتووی :ميرگە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3377
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4460 :

ی عيوزی
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017745
دانيشتووی :ننەروێ ،پاوه
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
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وەک ھاوڕ يانی باسی ل وە دەکەن لەماوەﯾەکی زۆر کورتدا لەميانەی پەروەردە و خﯚ
پەروەردەکردندا بەش وەﯾەکی زانستی دەرک بەراستينەی کﯚمە گا و کەس تی ژن
دەکات و وزە و توانستی شاراوەی زﯾاتر دەردەکەو تەڕوو و بەجﯚش و خرۆش کی
مەزنەوە بەشداری پەروەردەو ژﯾان و چاالکييەکانی ژﯾان دەب ت .ھەر لەسەر داخوازی
و پ داگری خﯚی گﯚڕەپانی شەێ وەک ﯾەکەمين ھەنگاوی ت کﯚشانی شﯚڕشگ انە
ھە دەبژ ر ت و بەشداری رﯾزەکانی گەرﯾالﯾی دەب ت و بەشداری چاالکانە لەچەندﯾن
چاالکی گەرﯾالﯾيدا دەکات.
ﭬيان کە کەس کی زﯾرەک و ل ھاتوو بووە بەھﯚی زرنگی و ل ھاتووﯾيەوە لەکﯚتاﯾی
سا ی ""1997دا لەالﯾەن ھەﭬا نييەوە دەپا ورێ بﯚ بينينی پەروەردە لەگﯚڕەپانی
سەرۆکاﯾەتی ،بە م بەھﯚی بارودۆخی دژواری ئەو کاتە ئەو دەرفەتەی بﯚ ناڕەخس .
لەسا ی"  "1998دا بەشداری کﯚنفرانسی باشووری کوردستان دەب ت .دواتر وەک
کاد ر کی ل ھاتوو بەشداری لە"کﯚنفرانسی رۆژھە تی ناوﯾن سا ی "2000
لەکو ستانەکانی"چيای قەندﯾل"دا دەکات و بە راوبﯚچوونە وردو قوو ەکانييەوە
کﯚنفرانسەکە بەپ ز و بەرھەمدارتر دەکات.
ﭬيان جاف ھەو ی داوە لە ھەر چوارپارچەی کوردستاندا لەبەرامبەر بە داگيرکەران
ت بکﯚش ت و لەدوای ئەو کﯚنفرانسە بەشداری لە کار و خەباتی ر کخستنی لە
رۆژھە تی کوردستان دەکات و ھەر زوو دەچ تە د ی خە کی ئەم پارچەﯾەی
کوردستانەوە  .دواتر لەپ ناو بەگوڕکردن و برەودان بەت کﯚشانی ئازادی لەباشوری
کوردستاندا رۆ کی م ژووﯾی و گرنگی بينی لەو ت کﯚشانەدا و وەک ئەندام کی
دەستەی دامەزر نەری "بزاﭬی چارەسەری دﯾموکراتی" و پاشانيش لەﯾەکەمين
کﯚنگرەی پارتی چارەسەری دﯾموکراتی کوردستان "پ .چ .د .ک" لەسا ی ""2002دا
وەک ئەندام کی دەستەی کارگ ی و مەکتەبی سياسی خاوەن رۆ کی بەرچاو
دەب ت لەپ شخستنی خەباتی ر کخستنی و راگەﯾاندنی و بوارەکانی دﯾکەی
ت کﯚشانی "پ .چ .د .ک"دا .ھەر لەو سا ەدا لەچوارەمين کﯚنگرەی بزاﭬی ژناندا
دەب تە ئەندامی ئەنجوومەنی بەڕ وەبەراﯾەتی پارتی ژنی ئازاد ) (PJAو رۆ کی
کارﯾگەری لەت کﯚشانی تەﭬگەری ئازادی ژندا دەگ ت و ئەوکاتە بەزووﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی سەرکردەﯾی و مليتانبوونی لەکەس تيدا دەرکەوتووە.
ﭬيان جاف وەکو نووسەر کی بەتواناش سەبارەت بەک شە و ئازادﯾيەکانی ژنانی کورد
و مەسەلە ھزری و سياسی و کﯚمە ﯾەتييەکاندا چەندﯾن وتار و ل کﯚ ينەوەی
نووسيوە ,پرسی "شﯚڕشی باشوور شﯚڕشی ژنە" لەالی ﭬيان دەب تە پرس کی
گرنگ و خﯚی لەبەرامبەر ت کﯚشانی ژن لە دژی ستەمکاری بە بەرپرسيار دەبين و
بەرپرسيار کی م ژووﯾی رۆ ی سەرکرداﯾەتی ژنانی لەباشوور دەگ ا .لەم
چوارچ وەﯾەدا رۆ کی بەکارﯾگەری لەدامەزراندنی "تەﭬگەری ئازادﯾخوازی ژنانی
کوردستان" TJAKدا بينوە.
ﭬيان جاف لەسەرجەم نووسين و وتار و راپﯚرتەکانيدا ھەو يداوە پەﯾامی ئەوە بدات کە
پ وﯾستە دﯾوار لەن وان تيﯚری و پراکتيکدا دروست نەکرێ و بەتاﯾبەتمەند تی کەس تی
پ شەنگبوونەوە ئەوەی ت يدەگەﯾشت لەپراکتيکيشدا بەرجەستەی کردووە ،ھەو يداوە
بب تە نموونەی کچە کورد کی ئازاو بەجورئەت و وﯾژدان کی نەسرەوتوو ،بەھە و ستی
رادﯾکا نە و چاونەترسانە لەبەرامبەر سەرجەم ئەو زو م و ستەمەی لەژنی کورد
بەتاﯾبەتی و تەواوی گەلی کوردستان بەگشتی دەکرا ھە و ستی خﯚی دەردەب ی و
رووبەڕووی دەبﯚوە ،بەھەست و رۆح و ھزری خﯚی لەگەڵ ئازارە مەزنەکانی ژنان و
گەلەکەﯾدا دەژﯾاو لەپ ناوی ئازادی و سەرفرازی و ﯾەکسانی لەن و ت کﯚشان کی
ب وچاندا بوو .وەک کچە کورد کی ژﯾرو زﯾرەک بەوردبينی لەرووداوەکانی دەڕوانی و
ھە و ستی وەردەگرت .ھەر بەھﯚی ل ھاتووﯾی خﯚﯾەوە بەبەرپرسيار تی
ھە سوکەوتی لەگەڵ رووداو و پ شھاتەکاندا دەکرد.
لەسا ی ""2003دا وەک ئەندام کی دەستەی گشتی بەشداری لەدامەزراندنی
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"کﯚنگرەی گەل"دا کرد و لەدەستەی بەڕ وەبەراﯾەتيدا ئەرکی خﯚی بەج دەگەﯾاند و
لەکﯚميتەی کاروباری ژناندا بەبەرپرسيار تی ر کخستنی و ھﯚشيارﯾيەکی مەزنەوە
لەگەڵ ئەو رووداو و ک شانە ھە سوکەوتی دەکرد ،بەتاﯾبەتی ئەو ک شە ناوخﯚﯾيانەی
بزاﭬی ئازادی لەوکاتەدا ت يدا دەژﯾا ،لەدژی ھەموو ھەو ە تەسليمکاری و
پاکتاوکارﯾيەکاندا لەن و ت کﯚشان و خەباتدا بوو.
لەسەر داخوازی ھەﭬا نی دەب تە ئەندامی دەستەی دامەزر نەر و سەرلەنوێ
بونيادنانەوەی  (PKK).دواتر لەگەڵ ھاتنەوە ئارای رەوشی شەێ و پ کدادان ،لەسەر
بنەمای پ شنيار و پ داگری خﯚی دەچ تە رﯾزەکانی ھ زی پاراستنی گەل  HPGوە و
وەکو فەرماندەﯾەکی ﯾەکينەکانی ژنی ئازاد ) (YJA-STARلەناوچەی "حەفتانين"ی
بادﯾناندا بە بەرپرسيار تييەکی مەزنەوە لەبەرامبەر قﯚناخی ھەستيار و
چارەنووسسازی گەلەکەمان ت دەکﯚش ت.
لەالﯾەنی باوەڕی و ئيرادەشەوە پ گەﯾەکی تاﯾبەتی ھەبووە و بە باوەڕی و ئيرادەﯾەکی
 ":ناب و
مەزنەوە سەﯾری ک شەکان و رووداوەکانی دەکرد و ھيچ کات ک نەبوو ب
ھەرگيز ناکرێ" ،بە کو بەپ چەوانەوە ھەميشە دەﯾگووت ":بﯚ گەﯾشتن بەئامانجە
مەزنەکان پ وﯾستە رەنج کی مەزنيش بدرێ ،چونکە وەک خﯚی دەﯾگوت "لەبەردەم
ت کﯚشەردا شت ک بەناوی موستەحيلەوە نييە" .ھەروەک لەنامەکەﯾدا نووسيوﯾەتی":
رۆژ ک بەرامبەر ھيچ زۆری و زەحمەتييەکی شﯚڕش دوود ی و ب مﯚرا ی و ب
باوەڕﯾم ژﯾان نەکرد".
ﭬيان جاف چﯚن ھەر لەسەرەتاوە نەﯾتوانی پيالنگ ی ن ودەو ەتی "15ی شوباتی
 "1999پەسند بکات و وەک قەدەر ک بيبين  ،وەکو خﯚی ئاماژەی پ کردووە "پ وﯾستە
وەکو مليتان کی سەردەم بەشداری لە شەرمەزارکردن و پووچە کردنەوەی ئەو
پيالنگ ﯾيە نەگرﯾسەدا بکەم کە لە دژی گەلەکەمان و ر بەرەکەﯾدا پەﯾ ەو دەکر ت
ھەروەک خﯚی لەنامەکەﯾدا دە ت ":ھەرگيز نەمدەتوانی ھەشتەمين سا وەگەڕی
پيالنگ ی "15ی شوبات" داقورت نم و قبوڵ بکەم ،بﯚﯾە پ وﯾست بوو وەک بورکان ک
رووبەڕووی سياسەت و پيالنگ ﯾيەکانی دوژمنانی ئازادی ژن و گەلی کوردستان
ببمەوە".
لەروانگەی "ب سەرۆکاﯾەتی و ب ئازادی ھەرگيز ژﯾان ناب ت" تادەھات ھزر و
ھەست و رۆحی خﯚی بﯚ ئەنجامدانی چاالکييەکی م ژووﯾی مەزن ئامادە کردبوو .تا
لەشەوی 1/2ی مانگی شوباتی 2006دا لەناوچەی حەفتانين و بە
دروشمی"سەرلەنوێ واتادان بەگوتەکانمان" گ لەجەستەی خﯚی بەردەدا.
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رەگەزی کەس :خانمان
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و ت:
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002080948443415

ﻻﭘەڕە
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شەھيدکرا.
مانييە ،ئەندامم کی بەرزی پکک بوو و ش
خە کی سل م
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ی
سل مانی
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پارتی کر کارانی کوردستان- PKK
پپارت:
ژمارە4470 :

ی
م خاتوونی
کازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32949
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4471 :

کامبييز باباﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417520
شتووی :زەردەە
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3403
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4472 :

ﻻﭘەڕە

2012
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می
ل ئيبراھيم
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113515
دانيشتووی :نناوچەی ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=507
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
ورم
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4473 :

ل بادﯾنی
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614672
دانيشتووی :ققەرەگﯚل
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1780
0
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4474 :

ل جيھانگييری
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113479
دانيشتووی :ئئەنب  ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=441
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت

ﻻﭘەڕە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4475 :

ل حەسەنپور
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221917692
دانيشتووی :ننەروێ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3572
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4476 :

ی
ل خەليلی
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118124
س
سی سە ماس
شتووی :ئەلياس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4011
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4477 :

ل رەشﯚ
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118128

ﻻﭘەڕە

2014
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ەکر
شتووی :دﯾاربە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4016
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4478 :

ل زارعی
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017029
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2875
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4479 :

می
ل سەميم
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017028
ی
شتووی :چﯚپلی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2874
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4480 :

کاميل ش خ عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062822162558469
شەھيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4481 :

کاميل مستەفەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216750
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2563
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4482 :

کاميلی شەفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030921372693049

ﻻﭘەڕە

2016
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سل مانی
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4483 :

ەر
ەران پەنابە
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2251030368
87078
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
کورد
ەوە:
نەتە

ژمارە4484 :

ەران جيھاننی
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714675
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1776
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4485 :

ەران خەﯾا ی
کامە

ﻻﭘەڕە

2017
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614674
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1778
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4486 :

وو زادە  -شەنگە
ەران رەسو
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418231
ەغەده
دانيشتووی :ممەمەليانی نە
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1387 :
س
ککورتەﯾەک لە ژﯾاننامه:
سوو زادە"
 PDKبەناوی "کامران رەس
تەشکيالتی نھ نيی KI
تی
ی
 ،13ئەندام کی
رۆۆژی 387/8/2
نااسراو بە "کاممران شەنگە
مەمەليانی نەغەدە
ی
ئاواﯾی
ی
خە کی
کەرﯾم شەنگە ،خ
م
ە" کوڕی
شەھيد بوو.
ی د تەز ندا ش
ە کارەسات کی
لە
مران شەنگە کات ک دەبين کە ﯾەک ک لە
ی ورم دا کام
 13لە ئوتوبانی
رۆۆژی 387/8/2
شينەکەی وەررگەڕاوە دەﯾەوێ بچ ت بﯚ ئەوبەر جاددەەکە بﯚ ﯾارمەتتی
دۆستانی ماش
دەداو ھەر لەج دا گيانی
و
کی "پراﯾد" لە کامران
ەوە ماشين ی
رەەفيقەکەی ،ببە م بەداخە
ەدەست دەددا.
لە
ە ،زۆر بە جواانيو بو رانە ھ
ککامران شەنگە
ھەموو ئەرکە پ ئەسپ ردراوەکانی ج ببەج
غەدە بوو.
دەکردو ﯾەک ک لە ئەندامە چاالکەکانی حيزب لە نەغ
ەی کاک کامرران رەسوو زادە
خﯚشيی خﯚماان بە بنەما ە
سەو سەرەخ
ەم بﯚنەوە پرس
بە
گای پ ر بوار
رۆحی شادو ر ی
ی
خەمو پەژارەﯾان دەەزانين.
و
شداری
خﯚمان بە بەش
رادەگەﯾەنينو خ
ب .
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http
p://khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4138
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش

ﻻﭘەڕە

2018
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ژمارە4487 :

شەنگە
و زادە  -ش
ەران رەسو
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418229
ەغەدە
دانيشتووی :ممەمەليانی نە
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1387 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4137
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4488 :

ی
ر حەجازی
ەران زاھير
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32927
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4489 :

عيد والی ببەگ
ەران سەع
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192058053
32841

ﻻﭘەڕە
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د
شەھيد

This image cannot currently be display ed.

ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە4490 :

عی
ەران شافع
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614673
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1779
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4491 :

می
خولئيسالمی
ەران ش خ
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330614671
شيالن ئاوێ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1777
7
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە4492 :

وس منبەرری
کاوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617969
دانيشتووی :ننييەر
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3856
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4493 :

ە ئەفرنگە
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714691
ھاباد
دانيشتووی :نناوچەی مەھا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1782
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4494 :

ە چاالکی
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714692

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1781
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4495 :

ە حەکيم زادە
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716569
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2377
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4496 :

ور
ە رەسو پو
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216758
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دانيشتووی :دداشبەند
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1380 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2564
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4497 :

ە عەزﯾزپورر
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318218
شتووی :درﯾاز ،مەھاباد
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1387 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4123
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4498 :

سا ح  -دکتتﯚر سيروان
ە عەلی س
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006102402
29818
ەرکردە کارا و شﯚڕشگ ەککانی ت کﯚشاانی ئازادی گگەلی
ەک ک لە رۆژننامەوان و سە
ﯾە
ە .دکتﯚر سيرروان ناوی
ئەوﯾش شەھيد ددکتﯚر سيروانە
ش
ککورد لە باشوووری کوردستاان ،کە
چەميا ەی ناووچەی
لە سا ی  1964لەگوندی چ
ەواوی خﯚی )کاوە عەلی سا ح( ە ،ە
تە
سا ی
سل مانی لەدداﯾک بووە .س
شارباژ ر ،کە ددەکەو تە باکوووری رۆژھە تی شاری س
ش
سا ی  1971دەچ تە
مانی و ھەر لەو شارەدا س
ە شاری سل م
 1965بنەما ەکەﯾان ھاتﯚتە
5
سەرکەوتووﯾی تەواو
ی
ەر خو ندن و قﯚناخەکانی سەرەتاﯾی و ناوەندی و ئئامادەﯾی بە س
بە
بەغداد لە کﯚليژی ززانستەکان وەەردەگيردر ت و
د
دەکات .سا ی  1983لە زاننکﯚی
سيروان
ن
ەسا ی  1984دا بەھﯚی چاالکييە سيياسييەکانييەوە شەھيد ددکتﯚر
لە
ی خو ندنی زاننکﯚی دەب ت .
دەستبەرداری
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شەھيد دکتﯚر سيروان لە کﯚتاﯾی سا نی حەفتاکانی سەدەی رابردوودا ھەست بە
تا وی ژﯾانی گەلەکەی دەکات و لەرووی چيناﯾەتی و نەتەوەﯾيەوە ھەستەکانی خﯚی
پ شدەخات و ئاشناﯾەتی لەگەڵ پرسە سياسييەکانی ئەو کاتەدا پەﯾدا دەکات و تا
لەسا ی 1980دا پەﯾوەندی بە ر کخستنەکانی )کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان(
ەوە دەکات و ھەنگاو بە ھەنگاو ھوشياری سياسی خﯚی بەرز دەکاتەوە و لەماوەی
س سا دا چەندﯾن چاالکی سياسی و سەربازی ئەنجام دەدات .دکتﯚر سيروان
ھەميشە بەوردی ئاگاداری پ شکەوتن و گﯚڕانکاری دۆخەکە بوو و لەگەڵ ھەر
گﯚڕانکارﯾيەکدا بﯚچوون و ھە و ستی خﯚی راشکاوانە خستﯚتەڕوو .ھەر لەسەرەتای
کاری سياسی خﯚی لەناو )کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان( دا کە بەتەمەن
20ساڵ کەمتر بوو و وەک کادﯾر کی سياسی قا بووەوەی ناو خەبات رەفتاری دەکرد و
لەگەڵ گﯚڕانکارﯾيەکانی ئەو کاتەی باشووری کوردستان و گەرمبوونی شەڕی ئ راق –
ئ ران و ھاتنە پ شەوەی گفتوگﯚی ن وان ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان لەگەڵ رژ می
ئ راق – کە کﯚمە ەش بەش ک بوو لە )ﯾنک( ،ئەو ھە و ستی خﯚی بە رەتکردنەوەی
ئەو سياسەتە دﯾارکرد و رﯾزی کﯚمە ەی بەج ھ شت .چونکە گەﯾشتبووە ئەو
باوەڕﯾيەی )ﯾنک( لەدﯾارﯾکردنی دۆست و دووژمن و ئاراستەکردنی ھ زی گەل
بەھە ەدا چووە.
دکتﯚر سيروان لە سا ی 1984دا بەناچاری روودەکاتە رۆژھە تی کوردستان ،پاش
مانەوەی زﯾاتر لە ساڵ و نيو ک لەوێ ،ئاشناﯾەتييەکی باش سەبارەت بە ژﯾان و
دۆخی گەلەکەمان لەو پارچەﯾەی کوردستان پەﯾدا دەکات و ف ری زمانی فارسی
دەب ت .لە سا ی 1985دا رووی کردە و تانی ئەوروپا و لە و تی دانيمارکدا ج گير
دەب ت.
پاش ماوەﯾەک لەوێ ئاشناﯾەتی لەگەڵ بيروبﯚچوونی نەتەوەﯾی و مرۆﭬاﯾەتی و
پ شکەوتنخوازانەی بزاﭬی پەکەکە پەﯾدا دەکات و بەھيوا و باوەڕﯾيەکی تﯚکمەوە
تەﭬلی رﯾزەکانی پارتی کر کارانی کوردستان دەب ت و چاالکانە دەکەو تە ناو خەباتی
ر کخستنی جەماوەری و دﯾبلﯚماسی لە و تانی ئەسکەندەنافيا بەتاﯾبەتی و ئەوروپا
بە گشتی .لەبەر پ وﯾستی کارو خەباتی ر کخستنی و دﯾبلﯚماسی ف ری زمانەکانی
ئينگليزی و سو دی و دانيمارکی دەب ت .نزﯾکەی س ساڵ کاری راگەﯾاندنی و
ھوشيارکردنەوەی گەل و کﯚکردنەوەی کﯚمەک ئەنجام دەدات.
ھەر لەکاری دﯾبلﯚماسی و پەﯾوەندﯾيەکاندا لەگەڵ زۆربەی کەساﯾەتی و ر کخراوە
شﯚڕشگ رﯾيەکانی رۆژھە تی ناوەڕاست و دونيادا پەﯾوەندﯾيەکی باش و چاالکانەی
پ شخست.
دکتﯚر سيروان باوەڕﯾيەکی پتەوی بە کاری ر کخستنی ھەبوو ،لەدژی ھەر جﯚرە
کار کی سەرەڕۆﯾی بوو ،لەھەموو کار و ھە سەنگاندن کدا بەش وەﯾەکی زانستيانە
تاوتو ی مەسەلەکانی دەکرد .دکتﯚر سيروان لە ئەوروپادا نموونەی کەس تييەکی
شﯚڕشگ و نيشتمانپەروەر و لەخﯚبوردوو بوو .بﯚﯾە ھەر بە خەبات لە ئەوروپاوە
نەوەستا و لەکﯚتاﯾی ھەشتاکاندا بەرەو گﯚڕەپانی خەبات لە کوردستان دەگەڕ تەوە.
سەرەتا بە مەبەستی بينينی خول کی پەروەردەﯾی لەالﯾەن ر بەری گەلی کورد
عەبدو ئﯚجەالن ،دەچ تە گﯚڕەپانی سەرۆکاﯾەتی پەکەکە لە دۆ ی بيقاعی لوبنان.
لەوێ لە ئەکادﯾميای مەعسوم قﯚرقمازدا خولی پەروەردەﯾی خﯚی بەسەرکەوتووﯾی
تەواو دەکات و لەرووی فيکری و سياسی و گەرﯾالﯾيەوە خﯚی قوو دەکاتەوە و
کەس تی خﯚی تﯚکمەتر و بەھ زتر دەکات .پاش کﯚتاﯾی خولی پەروەردەﯾی دەچ تە
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گﯚڕەپانی ت کﯚشانی گەرﯾالﯾی لەباکووری کوردستان و تەﭬلی خەباتی گەرﯾالﯾی
دەب ت .لەگەڵ گﯚڕانکارﯾيەکانی شەڕی کەنداو و ھاتنەپ شەوەی رووداوەکان دکتﯚر
سيروان لەسەر ر نماﯾی ر بەری گەلی کورد عەبدو ئﯚجەالن بەشداری لە راپەڕﯾنە
جەماوەرﯾيەکەی سا ی 1991دا لەناوچەکانی زاخﯚ و حەفتانيندا دەکات.
شەھيدی نەمر دکتﯚر سيروان بەوردی لەسەر رووداو و پ شھاتەکانی باشووری
کوردستان راوەستە دەکات و لە ر کەوتی 1991 .04 .01دا رۆ کی کارﯾگەر
لەدامەزراندنی پارتی ئازادی کوردستان )پاک( دەبين ت .لەسەرەتای مانگی ئاﯾاری
1991دا راستەوخﯚ دەچ تە گﯚڕەپانی خەباتی ناو شارەکانی باشووری کوردستان و
لەڕووی سياسی و ئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾيەوە رۆ کی کارﯾگەر دەبين ت لە ھوشيارکردنەوەی
جەماوەر و پەردەالدان لەسەر پيالن و دەست وەردانەکانی زلھ زەکانی جيھان و
دووژمنانی گەلەکەمان .ل ب اوانە و بە بەرپرسيار تييەکی مەزنەوە ھەو دەدات تيشکی
زانستيانە بخاتە سەر ھە ە و کەموکوڕﯾيەکانی بزاﭬی کورد بەگشتی و باشوور
بەتاﯾبەتی .ھەروەھا رۆ کی کارای بينی لە ناساندنی راستينەی شﯚڕشی
ئازادﯾخوازی گەلی کورد بە پ شەنگاﯾەتی پەکەکە دەبين ت.
لەکاتی شەڕی سا ی 1992ی ھ زە دەسە تدارەکانی باشوور دژ بە بزاﭬی
ئازادﯾخوازی کورد ،دوای شەڕ کی قورسی پازدە رۆژە دکتﯚر سيروان برﯾندار دەب ت.
بە م بە ورەﯾەکی بەرزەوە گﯚڕەپانی بەرخودان چﯚل ناکات و ھاوشانی ھەﭬا نی
لەبەرخﯚداندا دەب ت.
دوای کﯚتاﯾيھاتنی شەڕەکە وەک فەرماندەﯾەکی ل ھاتوو فەرماندار تی کامپ کی
پەروەردەﯾی لەئەستﯚ دەگر ت و شەڕﭬانانی ئازادی پەروەردە دەکات و لەرووی
ئاﯾدﯾﯚلﯚژی و سياسی و م ژووﯾی و ت کﯚشانی گەرﯾالﯾيەوە سەرپەرشتی چەندﯾن
خولی پەروەردەﯾی دەکات.
لەسا ی 1994دا وەک رۆژنامەوان و نووسەر و وەرگ کی بەتوانا سەرپەرشتی
رۆژنامەی و ت دەکات و رۆ کی گرنگ دەبين ت لە پ شخستنی رۆژنامەکەدا و
خاوەنی قە ەم کی بە جورئەت و بەتوانا بوو.
لە سا ی 1995دا ئامادەکاری بﯚ دامەزراندنی ر کخراو کی نەتەوەﯾی و دﯾموکراتی
دەکات و لەﯾەکەم کﯚنفرانسی ھە سوڕاوان و ت کﯚشەرانی نەتەوەﯾی و دﯾموکراتيدا
لەبەھاری ھەمان سا دا ر کخراوی ﯾەک تی نەتەوەﯾی دﯾموکراتی کوردستان )ﯾندک(
دادەمەزر ن ت کە دەخوازرا وەک سەکﯚﯾەکی نەتەوەﯾی و دﯾموکراتی ت کﯚشەرانی
باشووری کوردستان ب ت .ھەر لەھەمان کﯚنفرانسدا دکتﯚر سيروان وەک سکرت ری
گشتی )ﯾندک( ھە بژ ردرا.
ئيتر شەھيد د .سيروان وەک سەرکردەﯾەکی دانا و زرنگ لە ت کﯚشانی نەتەوەﯾی و
دﯾموکراتييانەی خﯚﯾدا لەميانەی خولە پەروەردەﯾيەکان و کﯚڕ و کﯚبوونەوە
جەماوەرﯾيەکاندا پ شەنگاﯾەتی خەبات کی ش لگير و بەرخودانخوازانەی دەکرد و تا
دەھات وزە و توانستەکانی خﯚی بە مﯚراڵ و جﯚش کی بەرزەوە دەخستە خزمەت
ت کﯚشانی ئازادﯾخوازی گەلەکەی .د .سيروان لەھزر و ژﯾان و خەبات و ت کﯚشانی
خﯚﯾدا وەک سەرکردەﯾەکی شﯚڕشگ ی ئازادﯾخواز و و تپەروەر باوەڕﯾيەکی مەزنی بە
ئيرادەی ئازادی گەلەکەی ھەبوو و لەپ ناوی بەرجەستەکردنی ھيوا و ئاواتەکانی
گەلەکەﯾدا بەجورئەت و باوەڕﯾيەکی مەزنەوە لەت کﯚشاندا بوو ،ھەميشە دژ بە شەڕی
ناوخﯚﯾی ھ زە کوردﯾيەکان بوو و ﯾەک تی نەتەوەﯾی بە پ داوﯾستييەکی ژﯾانيی دەبينی
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ھەميشە بە
شاندا بوو .ھە
سانە لە ت کﯚش
دا ماندوونەناس
و لەپ ناو ﯾەک تتی نەتەوەﯾيد
شتمانی و دﯾﯾموکراتييەکاننی دەناسرا .تا لە 1996 .10 .04دا
ھە و ستە نەتەوەﯾی و نيش
ھ
چوغەی
ەکات کدا سەرگەرمی خەببات و ت کﯚشاانی ر کخستتنی بوو ،لە ئااواﯾی )قە چ
لە
شە ری
ليک چەکدار ە
رشی کﯚمە ک
ی
ەر بەر ھ
چەی ئاغجەلە
سەی کەرﯾم(( سەر بەناوچ
س
ھەﭬا نی بەناوەکانی )حااجی قامشلﯚﯚﯾی ،بابان ،ددﯾالن
ککورد کوژی لەگەڵ چوار لەھ
ی( شەھيد دەەکر ن.
ماردﯾنی ،عەگگيد گەرميانی
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :رۆژنامەنوووس
ج
ژمارە4499 :

ە قاسمی
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516522
دانيشتووی :ممەالش خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2316
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4500 :

وی
ە خوسرەو
کاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417527
دانيشتووی :ببازگر
ەرپرساﯾەتی :کادری دەرممانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3417
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4501 :

ی
ە سادقی
کاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221217465
دانيشتووی :ﯾﯾەختەخان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3356
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4502 :

ە
کاکە

ساعدی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222517939
دانيشتووی :گ گ  ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3855
5
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4503 :

کا

ی
کە ھوڕی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714690
شتووی :مەھاباد
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1783
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4504 :

سوم حوس نی
کلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717283
سەقز
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3130
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سەقز
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4505 :

گدووست
سوم جەنگ
کولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321307
71797
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە
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ژمارە4506 :

سوم فەتتااحی
کولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71825
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4507 :

خا عومەر سو تانی
کو خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518273
ەھاباد
دانيشتووی :گگام شان ،مە
ەرپرساﯾەتی :ئەندامسا ی ما واﯾی1386 :
بە
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4197
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4508 :

د
خا مەحمود
کو خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716579
شتووی :مامەززﯾنە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2395
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4509 :

ی
کەرﯾﯾم ئابياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717285
ی ،سەقز
شتووی :ئاﯾچی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3128
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سەقز
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4510 :

ش
کەرﯾﯾم ئارامش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215416809
عەسکەرئاوا
دانيشتووی :ع
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2628
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4511 :

ست
کەرﯾﯾم ئاقادوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316795

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ئا ب غ
بەرپرساﯾەتی :کادری محەللی
سا ی شەھيدبوون1371 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2618
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4512 :

کەرﯾم ئيبراھيم پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714706
دانيشتووی :زاواک و
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1792
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4513 :

کەرﯾم ئيبراھيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216753
دانيشتووی :تازەقە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2568
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4514 :

ەدﯾنی
کەرﯾﯾم ئيختيارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816305
ب ئاوا
شتووی :ﯾاقوب
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2068
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4515 :

سی
کەرﯾﯾم ئيدرﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113517
دانيشتووی :ددزەی مەرگەووەڕ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=510
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4516 :

کەرﯾﯾم ئيسپەنندﯾار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813153

ﻻﭘەڕە
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دانيشتووی :ئئا ياوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=113
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4517 :

عيل زادە
کەرﯾﯾم ئيسماع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516525
دانيشتووی :ززووران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2317
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4518 :

کەرﯾﯾم ئەحمەدزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714707
شتووی :ئازاد
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1791
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4519 :

کەرﯾﯾم ئەحمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714684
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1786
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4520 :

مەندی
کەرﯾﯾم ئەرجوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418227
دانيشتووی :ش وەسماک
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1386 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4132
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4521 :

ەنگ
کەرﯾﯾم ئەرسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714687
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دانيشتووی :ققﯚزلوو
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1790
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4522 :

سی
کەرﯾﯾم ئەلياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617967
شتووی :سﯚ ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3858
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4523 :

ی
کەرﯾﯾم ئەمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213739
ەدە
دانيشتووی :ققە تان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=732
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ﻻﭘەڕە

2035

http://www.kurdipedia.org

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4524 :

ی
کەرﯾﯾم باستانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814048
شانە
شتووی :گردکش
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1049
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4525 :

کەرﯾﯾم بلوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714689
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1785
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4526 :

کەرﯾﯾم ب

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413044
دانيشتووی :ھ ﯾە ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=62
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4527 :

ش
کەرﯾﯾم بەئاتش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017373
شتووی :وشکيين
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3265
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4528 :

کەرﯾﯾم تا نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213732
شتووی :نەغەدە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=729
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان

ﻻﭘەڕە
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ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4529 :

کەرﯾﯾم توژە ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214616568
دانيشتووی :تتوژەڵ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1381 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2376
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4530 :

کەرﯾﯾم جﯚخﯚر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914053
ن
شتووی :جەڕان
دانيش
گری پەل
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1054
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4531 :

مەردی
کەرﯾﯾم جەوانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017031

ﻻﭘەڕە
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سەن لﯚالن
شتووی :حەس
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2878
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4532 :

ەش
کەرﯾﯾم حەبەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318219
خورشت ،شننﯚ
دانيشتووی :خ
بووە)
شتر پ.م ە
ەرپرساﯾەتی :ئەندام )پ ش
بە
1
سا ی شەھييدبوون1385 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4124
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4533 :

ەن زادە
کەرﯾﯾم حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213731
شتووی :نەغەدە
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=727
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:

ﻻﭘەڕە
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رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4534 :

شی
کەرﯾﯾم خ ەگﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118126
ماس
سەنی ،سە م
شتووی :حەس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4013
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سە ماس
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4535 :

کەرﯾﯾم دانز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1152134448
86677
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:
کوردد
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سل مانی
ن:
شارەکان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4536 :

کەرﯾﯾم دودکانللو ميالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918083
ک سوور ،سە ماس
شتووی :خانک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس

ﻻﭘەڕە
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ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3983
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سە ماس
س
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4537 :

ت ئابادی
کەرﯾﯾم دەو ەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084413789
ەدە
ەکەر ز ،نەغە
شتووی :کﯚسە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=728
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4538 :

کەرﯾﯾم رامين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213735
دانيشتووی :ققاڕن  ،نەغەددە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=730
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

ﻻﭘەڕە
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ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4539 :

ی
کەرﯾﯾم رامينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050487
74180
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4540 :

ی
کەرﯾﯾم رەحيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017375
دانيشتووی :ننەسل
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3264
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4541 :

کەرﯾﯾم رەحيمييان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32914
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4542 :

ڵ پور
کەرﯾﯾم رەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914052
ەرگە سا ی شەھيدبوون 1363 :سەررچاوە :ما پەڕی
شتووی :شيناووێ بەرپرساﯾﯾەتی :پ شمە
دانيش
htttp://www.k
khakelewe.n
net/shehid/sshow.asp?lin
خاکەلل وەnk=1053
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4543 :

کەرﯾﯾم زارعی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223518271
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4192
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4544 :

ی
کەرﯾﯾم ز ندﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324814051
شتووی :الو ن
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
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ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1052
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4545 :

ی
کەرﯾﯾم زەليالنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013272
چواربﯚت ،شننﯚ
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=242
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4546 :

کەرﯾﯾم سا ح ززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714685
دانيشتووی :ئئاخکەند
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1787
7
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4547 :

ی
کەرﯾﯾم سا حی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216757
دانيشتووی :ککانی خواروو
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2565
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4548 :

کەرﯾﯾم سل ماننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052050477
74165
ەدە
 198لەالﯾەن داگيرکەری ئ رانەوە لە گووندی قارنەی سەربە شارۆۆچکەی نەغە
لە رۆژژی 80-09-02
تيرۆکرراوە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4549 :

مانپور
کەرﯾﯾم سولەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418245
ەقز
دانيشتووی :ققش ق ،سە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4152
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان:
سەقز
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4550 :

کەرﯾم سو تانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714705
دانيشتووی :تا و
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1794
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4551 :

کەرﯾم سﯚفيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017034
دانيشتووی :تونوولی
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2884
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4552 :

کەرﯾم سەقزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220717284
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دانيشتووی :سەقز
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3129
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سەقز
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4553 :

کەرﯾم سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017032
دانيشتووی :گو زەب غ
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2880
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4554 :

کەرﯾم سەمەدپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816304
دانيشتووی :نەمەشير
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2067
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4555 :

کەرﯾم شکوھپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221517571
دانيشتووی :دگاگا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3125
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4556 :

کەرﯾم شەرﯾف پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223218167
دانيشتووی :گاڕانە ،مەرگەوەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1383 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4061
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4557 :

کەرﯾم شەرﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215416805
دانيشتووی :کانی گورگە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە

ﻻﭘەڕە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2631
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4558 :

کەرﯾم شەرﯾفيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220817332
دانيشتووی :ھەرميلە ،ھەرميل
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1376 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3199
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4559 :

کەرﯾم شەمسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324814050
دانيشتووی :کاسەکەران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1051
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4560 :

کەرﯾم عەبدی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117215216755
دانيشتووی :ناوچەی بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2567
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4561 :

کەرﯾم عەبدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017033
دانيشتووی :باخچە ميشە
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2883
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4562 :

کەرﯾم غەفوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213816303
دانيشتووی :چەمی چاوﯾان
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2066
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4563 :

کەرﯾﯾم فری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113605
دانيشتووی :مماوانە ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=508
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4564 :

ی
کەرﯾﯾم فەتحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222717992
شتووی :سنە
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3899
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4565 :

کەرﯾﯾم قادرپورر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714688
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1789
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4566 :

دە
کەرﯾﯾم قادرزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220717286
شتووی :سە تتەکو تو
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3126
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4567 :

کەرﯾﯾم قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314899
شتووی :گەنماان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1257
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4568 :

کەرﯾﯾم قادری  -ش رکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714686
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1788
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4569 :

کەرﯾﯾم قادری 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118412
تفی مەرﯾوان
شتووی :دەرەتف
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3262
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4570 :

ﻻﭘەڕە

2053

http://www.kurdipedia.org

کەرﯾﯾم قارەماننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220117061
دانيشتووی :ئئەحمەدئاوا
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2879
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4571 :

کەرﯾﯾم قازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813103
شنﯚ
دانيشتووی :گگوندەو ە ،ش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=179
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4572 :

کەرﯾﯾم قوباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213738
شتووی :مەم نند ،نەغەدە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=731
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەغەدە
نە
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
حدکا
پارت:
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4573 :

کەرﯾﯾم گ سياننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922145413020
نﯚ
سينگان ،شنﯚ
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakelewe.net/sh
hehid/show.asp?link=88
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4574 :

خولە
ەرﯾم خولخ
ەدزادە  -کە
کەرﯾﯾم محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020385013274
دانيشتووی :ققاسملوو
ئەندام
م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە ،،کەم
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=240
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
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ژمارە4575 :

کەرﯾم محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017030
دانيشتووی :گوێ ئاغاج
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2877
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
ژمارە4576 :

کەرﯾم محەمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220017040
دانيشتووی :قولدەڕە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2876
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4577 :

کەرﯾم محەمەدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221317496
دانيشتووی :خانەبا
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3359
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4578 :

کەرﯾﯾم مرادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221317497
شتووی :کانی شا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3358
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4579 :

فئازادە
کەرﯾﯾم مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113324914063
دانيشتووی :گگردئاشەوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1055
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4580 :

فاپور
کەرﯾﯾم مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714683
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دانيشتووی :تا و
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1784
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4581 :

کەرﯾم مستەفاپور 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331314903
دانيشتووی :مەک وە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1255
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4582 :

کەرﯾم منبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222617966
دانيشتووی :نييەر
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3859
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
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پارت:

حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4583 :

ی
کەرﯾﯾم ميرزاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813135
دانيشتووی :مميراوێ ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=146
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4584 :

ودی  -کەررﯾم شاشاان
کەرﯾﯾم مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113562
دانيشتووی :پپرداوێ ،شنﯚ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=560
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4585 :

ودی 2
کەرﯾﯾم مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117234118430
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شمشير ،پاوهه
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3573
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
پاوە
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4586 :

ف زادە
کەرﯾﯾم مەعروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220417169
شتووی :قﯚزلووو
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2956
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4587 :

دی
کەرﯾﯾم مەولود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331314898
شتووی :مەک وە
دانيش
ساﯾەتی :کادری دەرمانی
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1256
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
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و ت:
پارت:

رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4588 :

کەرﯾﯾم نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220017039
ی
شتووی :چﯚپلی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2881
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4589 :

ی
کەرﯾﯾم کاشانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418249
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4158
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
نەغەدە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4590 :

کەرﯾﯾم کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32909
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4591 :

کەرﯾﯾم کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223618295
دانيشتووی :پپيراشار
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4179
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4592 :

ی
کەرﯾﯾم کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017372
ی
شتووی :دەزلی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3263
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:

ﻻﭘەڕە

2062

http://www.kurdipedia.org

ژمارە4593 :

کەرﯾﯾم ﯾاسينزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223218168
ی سياوەش
شتووی :دزەی
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1376 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4062
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:
کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4594 :

ەم چﯚلی
کەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113478
دانيشتووی :ققاﯾر ،ورم
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=442
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4595 :

کەژال فەتاح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6272216376
60348
جە شەھيد کرراوە.
 1لە راپەڕﯾنەککەی ھە ەبج
رۆژی 1987-05-13
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
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بااشووری کورددستان
و ت:
ھە ەبجە
ھ
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4596 :

کەژاڵ ئەحمەد سابير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0261009106
62598
 197لە بﯚردوممانەکەی قە دز دا شەھييد بووە.
لە رۆژژی 74-04-24
مانەکەی
دانی بﯚردووم
ستی شەھيد
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )قووبادی حاجی فەق ( سەببارەت بە )ليس
سەرچ
2011-10
قە دززێ( بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لە 0-25
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
ژمارە4597 :

کەماال ئاقاوەللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714703
سەرچنار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1803
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4598 :

ی
دئيبراھيمی
کەماال ئوستاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714694
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دانيشتووی :ککوزەگر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1795
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4599 :

کەماال ئيبراھييمی پور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113477
ی ،ورم
حەسﯚکەندی
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=443
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4600 :

ەدی
کەماال ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617955
شتووی :مەرﯾووان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3864
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4601 :

ەدی ئازەر
کەماال ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084213742
دانيشتووی :دداش دوڕگە ،نەغەدە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=734
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4602 :

دی
کەماال ئەسەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714699
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1801
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4603 :
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ەری
کەماال ئەشعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216756
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2570
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بﯚکان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4604 :

سی
کەماال ئەلياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714697
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1799
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4605 :

ی
کەماال ئەمينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714700
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دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1802
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4606 :

ی
کەماال بارزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118129
ستانی باشورر
شتووی :کوردس
دانيش
ەرلک
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4017
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
شووری کورددستان
باش
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4607 :

شوودە
کەماال بەخشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215216754
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2569
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
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رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4608 :

کەمال بەھمەنيار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113324914054
دانيشتووی :تﯚبزاوێ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1056
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4609 :

کەمال تەلالج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122111084213736
دانيشتووی :نەغەدە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=733
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4610 :

کەمال حاجی محەمەد  -کەمالی خاڵ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6282235196
60384
ھيد
شەھي
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
ژمارە4611 :

کەماال حوس ننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617954
شتووی :ھەنەر ،سنه
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3863
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4612 :

کەماال خزرپورر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714702
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1805
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4613 :

ەواز
کەماال خوشنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221017376
دانيشتووی :ممەرﯾوان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3267
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەرﯾوان
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4614 :

ی
کەماال دەباغی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714695
شتووی :مەھاباد
دانيش
دامی ک .ناووەندی
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1364 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1797
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
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ژمارە4615 :

کەمال رزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714696
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1798
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4616 :

کەمال رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221017374
دانيشتووی :بزان ،مەرﯾوان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3266
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەرﯾوان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4617 :

کەمال رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223518274
دانيشتووی :شاوان  ،شنﯚ
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1374 :
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی خاکەل وە
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4198
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شنﯚ
ش
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4618 :

ی
کەماال زەمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222617965
شتووی :تازاوا ،،سنه
دانيش
دام
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1369 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3862
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4619 :

ی
کەماال ش خی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516523
دانيشتووی :ددﯾناران
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2318
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
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و ت:
پارت:

رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە4620 :

کەمال شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117213916329
دانيشتووی :کانی ميران
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2108
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4621 :

کەمال عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714698
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1800
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4622 :

کەمال عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113330714701
دانيشتووی :مەھاباد
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1804
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4623 :

کەمال غراﯾبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222617956
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون1374 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3865
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4624 :

کەمال فەتحی پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917688
دانيشتووی :نﯚدشە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3574
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4625 :

کەماال فەالح زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113330714704
شتووی :تا و
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1796
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4626 :

سی
کەماال مودەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22020105413163
دانيشتووی :ھ ﯾە ،شنﯚﯚ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=160
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شنﯚ
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4627 :

وری
کەماال مەنسو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918085
ه
ھانيس ،سنه
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1371 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3861
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4628 :

کەماال نەبی ززادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922410813126
دانيشتووی :ددەلﯚ ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=155
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4629 :

کەماال کەسرااﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214516524
سەردەشت
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2319
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شت
سەردەش
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4630 :

ی
کەماال ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316764
دانيشتووی :ببﯚکان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2571
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4631 :

ی2
کەماال ﯾوسفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213816306
ن
شتووی :تاژەبان
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2069
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4632 :
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ی ئاﯾش
ی عومەر  -کەمالی
کەماالی حاجی

قە ەو
ق

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6302315507
71616
...
ت
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی بابەت
ەس :پياوان
رەگەزی کە
کورد
نەتەوە:
و ت:
کوردستان
ن
باشوورری
شارەکان:
سل ماننی
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
ژمارە4633 :

کەمااڵ چاوشيينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32942
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4634 :

ور
کەمااڵ قادرپوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321287
71741
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4635 :

ەم
ی موقەدە
کەمااڵ نەزەری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011031714410655590
سنە  -سا ی  1988 ،1366لەکاتی گرتنی شاری ھە ەبجە لەالﯾەن حکوومەتی ئ رانەوە بەدﯾل گيرا و
پاشان شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە :کورد
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
شارەکان :سنە
کﯚمە ەی ز.
پارت:
ژمارە4636 :

کەماڵ کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012113541632915
خە کی شاری مەھابادە ،لە رۆژی  1983-06-02لە شاری تەور ز گوللەبارانکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری کەس :شەھيد
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ژمارە4637 :

کەنعان قەرە حەسەنﯚ -لی  1998 / 10 / 26زﯾندانی ئەرزڕۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313065692927
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە4638 :

کەﯾومەرس عەلەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117221917690
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دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3575
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4639 :

ﯾادگاار لوتفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117213916326
سەدبار
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
سا ی شەھييدبوون:
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2105
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
بانە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4640 :

دی
ەحمەد جد
ﯾارئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217090
شتووی :قﯚجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2937
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4641 :

ﯾاسيين باباﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818050
شتووی :شيخاان ،پاوە
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1366 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3639
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
پااوە
شارەەکان:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .ھەورامی
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4642 :

ﯾاسيين کەرﯾم عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106093252
23117
لەداﯾک بوە
ەسالی  1962لەھەول ر لە
لە
شەشەمی ئئامادەﯾی بوو
ـ خو ندکاری ش
ن رژ مەوە زﯾنندانی کراوە
ـ 1983لەالﯾەن
ی دەست گير کردنی دەدر ت
ـ  1985برﯾاری
شمەرگەوە دەەکات
ی بەھ زی پ ش
ـ لەسالی  1985پەﯾوەندی
بوو
ندنەوەی ئەدەبی و
ی
ليای نوسين وخو
ـ شەھيد خولي
ھيد دەکر ت
ـ لەرۆژی  1988/4/28شەھ
سەرچاوە :حە
س
ەﯾدەر مەنتک  -ما پەڕی ککوردستانی نووێ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
باشووری
و ت:
ی کوردستان
ھەول ر
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ژمارە4643 :
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ﯾاﭬوز گوزەل  1999 / 11 / 30زﯾندانی بارتن خﯚی سووتاند و لە 1999/12/6
لە نەخﯚشخانە شەھيدبوو .
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021313071992984
بﯚ ئازادکردنی عەبدو ئﯚجەالن خﯚﯾی سووتاند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :چاالکی سياسی
ژمارە4644 :

ﯾوسف ئابدانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331414943
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1911
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4645 :

ﯾوسف ئيسماعيل زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014797
دانيشتووی :مەھاباد
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1912
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە4646 :

ەد دووژن
سف ئەحمە
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215316787
م خان
شتووی :رەحيم
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2614
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4647 :

ەدی
سف ئەحمە
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114130
دانيشتووی :ققوببە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1137
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پيرانشار
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4648 :

ی
سف ئەمينی
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113465
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ش
دانيشتووی :ددزەی سياوەش
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=458
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4649 :

ی
سف ئەﯾازی
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354173
32943
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4650 :

ی
سف بەنگينی
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313761
ەفا
چەقەڵ مستە
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=766
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4651 :

سی
سف بەﯾتاس
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014796
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1908
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4652 :

خت
سف پيردوخ
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014792
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1901
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4653 :

ب پەنا
سف حەبيب
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32913
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 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4654 :

ەنزادە
سف حەسە
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1211354163
32910
 1983لە شارری تەور ز گولللەبارانکرا.
ەھابادە ،لە رۆۆژی 3-06-02
ی شاری مە
خە کی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
شەھيد
ی کەس :ش
جﯚری
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4655 :

سف خزری
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113529
دانيشتووی :نناڕێ ،دۆڵ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=594
4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4656 :
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ﯾوسف خزری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118377
دانيشتووی :داشئاغ
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2613
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4657 :

ﯾوسف دليرزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331014795
دانيشتووی :لەج
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1907
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4658 :

ﯾوسف رەسوڵ ئەقدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113331414940
دانيشتووی :قومقە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1902
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

نەتەووە:
و ت:
پارت:
ژمارە4659 :

دی
سف رەشيد
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113448
دانيشتووی :ئئەلواج ،ورم
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=476
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ورم
شارەکان:
ش
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4660 :

سف سازوارری
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014793
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1904
4
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
مەھاباد
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4661 :

سف سو تانی
ﯾوس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313763
ەدە
دانيشتووی :ککاموس ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ناووەند
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=767
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4662 :

فی
سف شەرﯾف
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331014794
دانيشتووی :ببەفرەوان
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1906
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4663 :

سی
سف عەباس
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414944
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1909
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4664 :

ﯾوسف عەباسی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118378
دانيشتووی :بﯚکان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1364 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2612
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
بﯚکان
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4665 :

ﯾوسف فەتحو ھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325114142
دانيشتووی :سﯚغانلوو
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1138
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4666 :
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سف فەرھادی
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017746
سود
شتووی :نەوس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1367 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3642
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4667 :

سف گوشوارە
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414941
دانيشتووی :ممەھاباد
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1905
5
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
مەھاباد
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4668 :

ن ژاژوکی
سف ميرخان
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5050024557
76072
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....
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم
پپارت:
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
باشووری
و ت:
ژمارە4669 :

سف نواﯾی
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414942
شتووی :مەھاباد
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1910
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەھاباد
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4670 :

ی
سف ﯾوسفی
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414939
خوڕە
شتووی :خوڕخ
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1903
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
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ژمارە4671 :

ەر
س ئاھەنگە
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223418248
دانيشتووی :ننەغەدە
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4157
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4672 :

ەلی
د حەمەعە
س ئەحمەد
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052102587
74196
شەھيد
 1لە رزگارکرددنی کەرکوک لە بەردەم پﯚﯚليسخانەی )رەحيماوا( ش
ە 1991/3/20
لە
بووو.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:

ژمارە4673 :

دی
س ئەحمەد
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113331414945
ەک
شتووی :دارەلە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=1913
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:
و ت:
پارت:

کوورد
رۆۆژھە تی کورردستان
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح

ژمارە4674 :

ی
س ب باسی
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113549
ەدە
دانيشتووی :ققە تان ،نەغە
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=573
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4675 :

س رەسو ی
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22111084313764
دانيشتووی :دداش دوڕگە ،نەغەدە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=768
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
نەغەدە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4676 :
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س عەبدو
ﯾونس

ھی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325114131
جە دﯾان
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1139
9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4677 :

ی
س فەرزاﯾی
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818025
شتووی :باﯾنجﯚﯚ ،سنه
دانيش
دامی ک.ش
ساﯾەتی :ئەند
بەرپرس
ن1360 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3953
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4678 :

ەدپور
س محەمە
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017747
شتووی :پاوە
دانيش
گری دەستە
ساﯾەتی :ج گ
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3643
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4679 :

ی
س نوروزی
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221117434
ل
شتووی :نەسل
دانيش
ک.ش.مەرﯾواان
ساﯾەتی :ئ.ک
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3298
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
مەرﯾوان
م
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4680 :

س کەرﯾم ززادە
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222017749
دانيشتووی :پپاوە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1358 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3641
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
پاوە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
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پپارت:

ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4681 :

ەرزی
سف گوودە
ﯾووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052321327
71821
ق .کييمياوی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی کەس :قووربانيی کيميياوی
جﯚری
سەردەشت
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ژمارە4682 :

ی
ﯾەحييا ئەسەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217094
دانيشتووی :ققسقاپان
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2932
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4683 :

ی
ﯾەحييا ئەميری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217089
دانيشتووی :ممەمەر
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2938
8
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:
و ت:
پپارت:

کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م

ژمارە4684 :

ن
ﯾەحييا برادەران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217091
دانيشتووی :گگوێ ئاغاج
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2936
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4685 :

ەنيش
ﯾەحييا حەق مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918064
شتووی :ھﯚدەر ،سە ماس
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3997
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سە ماس
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4686 :

می
ﯾەحييا رۆستەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616873
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شتووی :نسارەە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2714
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4687 :

ی
ﯾەحييا رەحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117220217093
دانيشتووی :ننەبی کەند
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=2933
3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:
کورد
ی کوردستان
رۆژھە تی
و ت:
ران  -حدکا
موکراتی کورددستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4688 :

ی
ﯾەحييا رەشيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918071
چەتان ،سنه
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3952
2
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4689 :

ﯾەحيا سپەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220117077
دانيشتووی :قسقاپان
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2934
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4690 :

ﯾەحيا محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217110
دانيشتووی :ھالەدەرە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2715
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4691 :

ﯾەدو

حوس نپەناھی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018099
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :ئەندام
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3948
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4692 :

و
ﯾەدو

کامل
خوداک

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223318206
ھەورامان
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4111
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4693 :

و
ﯾەدو

ن
ن سوخەن
شيرﯾن

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018101
سنه
خاکروزی ،س
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1376 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3946
6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4694 :

و
ﯾەدو

ی پەنا
عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018100
دانيشتووی :مميرەکی ،سننە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3947
7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
سنە
شارەکان:
ش
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4695 :

و
ﯾەدو

ی مرادی
عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018098
شتووی :کﯚرکﯚﯚرە ،سنه
دانيش
ەرپەل
ساﯾەتی :سە
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3949
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:
ککورد
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
سنە
س
شارەەکان:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح
ژمارە4696 :

و
ﯾەدو

ﻻﭘەڕە

ی
لوتفی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117215616872
شتووی :براﯾم ئاوا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2713
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
کوورد
نەتەووە:
رۆۆژھە تی کورردستان
و ت:
حدکا
حززبی د موکراتتی کوردستا نی ئ ران  -ح
پارت:
ژمارە4697 :

و
ﯾەدو

ھادی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818036
دانيشتووی :ققﯚرغ ،سنه
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3950
0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
کورد
ننەتەوە:
کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
و ت:
شارەکان:
ش
سنە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م
پپارت:
ژمارە4698 :

و
ﯾەدو

ی
وەکيلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117221417519
جە
شتووی :بەلووج
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1368 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3379
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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کورد
رۆژھە تی کوردستان
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

نەتەوە:
و ت:
پارت:
ژمارە4699 :

ﯾەدو

وەﯾسی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818024
دانيشتووی :سنە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3951
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
سنە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4700 :

ﯾەدو

کوردستانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918051
دانيشتووی :پاوە
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3640
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
پاوە
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4701 :
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ﯾەعقوب بزبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117220217092
دانيشتووی :حەسەن ئاوا
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=2935
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
کورد
نەتەوە:
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا
پارت:
ژمارە4702 :

ئادەم عەلﯚ عەلﯚ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311802
ژ داﯾک بووﯾ ) (1975ﯾە .
خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د سەرھلدانا پيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾە و پاشى بوﯾە پ.م دگەل ليوا خالد بانى تاکو
ساال ) (1995ێ .
ل ساال ) (1995ب ئەگەرێ پەقينا مينەک ل زاوﯾتە گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان
نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1394
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4703 :

ئاﭬدەل حاجى ئەحمەد حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311773
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )سفرەژ ر( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
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ەبدو عومەر
خان ﭬەدگەل عە
 (1ێ سەرب ھ زا ش ن
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1965-1961
چەماننکى .
دەﭬەرێ ت تە شەھ
ێ
بو سەر
ەرسنک دەمم ھيرشکررنا دوژمنى و
ل ساال ) (1965ل ميحورێ سە
ھيد کرن و
مر فسيل
دێ کانى ماززێ ت تەﭬەشاارتن .پلە :ئام
ێ وى ل گوند
جەنازێ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1364
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4704 :

ی
يد رەشيدی
ئوميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813405
ماس
دانيشتووی :ککوڕانە ،سە م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=314
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4705 :

ماعيل ئيبرراھيم
ئيبراھيم ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501611468
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=613
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4706 :

ئيبراھيم ئەحمەد مستەفا ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911663
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە .
خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾە سەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
پەﯾوەندى ب شورەشا گوالن ﭬە کرﯾە ل ساال )) 1986
ل ساال ) (1987ھاتيە شەھيد کرن د شەرەکيدا ل سەرێ گارەى
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
"http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1221
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4707 :

ئيبراھيم رەشيد مير شام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911568
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=941
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4708 :

ئيبراھيم س مان خەمو حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911569
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=942
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4709 :

ئيبراھيم سەعدو

شوکری ئيبراھيم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911662
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە .
خەلک گوندێ )سپيندارا خەلفەوى( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1967ێ .
ل ساال ) (1969ل گوندێ سپيندار خەلفو ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ت تە شەھيد کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
ژمارە4710 :

ئيبراھيم عومەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813314
دانيشتووی :ساکان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=306
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4711 :

ئيبراھيم عەبدو

ئيبراھيم کەمال

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811530
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=820
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4712 :

ئيبراھيم عەبو س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811531
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=821
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4713 :

ئيبراھيم عەزو عوسمان عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911667
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .
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خەلک گوندێ )مائى( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل على شەعبان ئام دى .
ل ساال ) (1961ل گەلي رەشاﭬا دشەرکيدا دگەل دوژمنى 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=1225
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4714 :

ئيبراھيم عەلی محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011685
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )دەرگەال شيکەﯾا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1973ێ و پشتى نەکس ئاوارەى ئيران بوﯾە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1976ێ دگەل ر کخراوا ھورمز ملک چەکوى و
لئەنفال ن رەش ئاوارەى ئيران دبيتە ﭬە و لساال ) (1991بشکدارى د سەرھلدانا پيروزدا دکەت و دبيتە
ئيدارﯾ لەشکەرێ س تاکو ساال ) (1992ێ .
ل ساال ) (1992ت تە شەھيد کرن ب ئەگەرێ ئارﯾشەکەکا کومەالﯾەتى .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1246
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4715 :

ئيبراھيم قادر شوکری حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911665
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .
خەلک گوندێ )دھوک( ﯾە سەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1967ێ دگەل ھ زا ھلکور )عرﯾف سليمان ).
ل ساال ) (1969ل گوندێ برﯾفکا ت تە شەھيد کرن ب ئەگەرێ ھ رشکا دوژمنى بو سەر دەﭬەرێ و ل
گورستانا گوندێ برﯾفکا جەنازێ وى ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1223
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4716 :

ئيبراھيم محەمەد عەلى حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211754
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە .
خەلک گوندێ )بياﭬ ( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1987و ئاوارەى ئيران
بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال) (1991دا کرﯾە .
ل ساال ) (1991ت تە شەھيد کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1345

بوﯾە .

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4717 :

ئيبراھيم موسا ئيبراھيم عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911666
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .
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خەلک گوندێ )شارﯾا( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1961ێ وەک ر کخستى دگەل ر کخراوا ئاشتى
ﯾا )حجى خلوى )
ل ساال ) (1974ل زﯾندانا ميسل ھاتيە س دارەدان و ت تە شەھيد کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1224
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4718 :

ئيبراھيم مەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918059
دانيشتووی :شپيران سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3992
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4719 :

ئيبراھيم مەزدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813407
دانيشتووی :شپيران ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=310
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4720 :

ئيبراھيم کانی ميرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918063
دانيشتووی :کانى ميران ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3996
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4721 :

ئيدرﯾس عەبدو

محەمەد تەھا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011695
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە.
خەلک گوندێ )کوزو( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بشکدارى د سەرھلدانا بيروزا کرﯾە لساال  1991دگەل )ئيبراھيم حاجى مەلﯚ( و ل فەﯾدﯾ
دەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1256

د کەﭬيتە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4722 :

ی
ئيدرﯾﯾس ميری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813316
سە ماس
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=309
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4723 :

کامل
د رەشيد ک
الم رەشيد
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370011679
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )955
ژ داﯾک
ب ناحيا )ب بو((ﭬە .
خەلک گوندێ )ب بو( ﯾە سەرب
 (19ێ .
ال )975-1961
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد
دارى د شورەشا گوالن دا ککرﯾە ل ساال )-1976
 (1985ێ .
1
بەشد
گرتن .
جاش ت رژ م ھاتيە ن
ل ساال ) (1984ل گەلي بالندا بدەست ت ج
ەشارتن .
ەنازێ وى ل ببەغدا ت تە ﭬە
دارەدان و جە
ل ساال ) (1985ل زﯾندانا ابو غرر ب ت تە س د
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=1240
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4724 :

ئيسالم رەمەزان مستەفا سەﯾفەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011678
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )ب بو( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1969ێ .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1985-1976ێ وەک ر کخستي
ت لى .
ل ساال ) (1985ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيە س دارەدان و شەھيد دبيت .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1239

نھ نى دگەل على

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4725 :

ئيسالم س مان محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211768
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )د رک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1986-1983ێ .
ل ساال ) (1986د کەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ت تەس دارەدان ل زﯾندانا ابو غر ب و جەنازێ وى
نەداﯾەدست ت کەس و کار ن وى .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1359
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
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باژ ر:
ش وەزار:
پارتی:

دھﯚک
ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە4726 :

ئيسماعيل ئەحمەد پيرو ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011677
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .
خەلک گوندێ )ئيکمال ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1985-1981ێ .
پشکدارى دگەلەک جەلنگيا دا کرﯾە مينا:
1ل دانا رەبيا ئاﭬارێ سورﯾا -2.ل دانا رەبيا گرێ پاوێ -3 .ل دانا فەوجا راﭬينا-4 .ل دانا سرى و رەب تسەرێ ئام دﯾ  .ليدانا رەبي ت سگير – گوھەرزکا خراب کو دوماھيک جاالکى بو.
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ ھ رشەکى بو سەر رەب ن دوژمنى ل گوندێ گوھەرزا خراب ت تە شەھيد
کرن و ل گوندێ سەرگەل ت تە ﭬەشارتن.
پلە  :ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
"http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1238
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4727 :

ئيسماعيل ئەحمەد تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411811
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )وشتيان( ﯾەسەرب ناحيا )ش خان(ﭬە .
لساال ) (1991ێ د سەرھلدانا بيروزا مللـەت کوردا بەشدار بوﯾەو د ئازدکرنا باژ رێ فەﯾدﯾ دا د
شەرکيدا 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=1403
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4728 :

ئيسماعيل ئەلياس ئيسماعيل دەربﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011699
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .
خەلک گوندێ )زوراﭬا( ﯾە سەرب ناحيا )سنون (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1963ێ دگەل خەلف داود .
ل ساال ) (1974ل گوندێ تلکەبەرێ ل دەﭬەرا زاخو د شەرکيدا دگەل دوژمنى ھاتيە شەھيد و جەنازێ
وى ل گوندێ شەرانش ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1260
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4729 :

ئيسماعيل تاھر خالد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411812
ژ داﯾک بووﯾ ) (1973ﯾە .خەلک گوندێ )گرگو( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .ل سەرھلدانا بيروزا
ساال ) (1991دا و وەکى ھەمى جەماوەرێ دەﭬەرێ سەرھلدا دژى سيخور ن رژ م و لروژا ئ ک ﯾا
سەرھلدان دا ل باژ رێ دھوک ن زﯾک پانزﯾنخانا کەﭬن برﯾندار دبيت ب گولەکا تﭭەنگ و ھەتا دگەھينە
نەخوشخان گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1404
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور

ﻻﭘەڕە

2118

http://www.kurdipedia.org

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە4730 :

ئيسماعيل جانگير ئەحمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311769
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ سەرب ھ زا بالەکﭭەدگەل محەمەد تاھر ن روەى .
ل ساال ) (1963ل چياﯾ مەتينى د شەرکيدا دگەل دوژمنى ھاتيە شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1360
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4731 :

ئيسماعيل حاجى سمﯚ محﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311770
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )کاش ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1963ێ سەرب ھ زا زاخوﭬەدگەل ﯾوسف محەمەد عيسا .
ل ساال ) (1966دەم کەلەکا وان د ئاﭬ دا قولبى و گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1361
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4732 :

ئيسماعيل حەسەن مەحمود س مان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311771
ژ داﯾک بووﯾ ) (1924ﯾە .خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ سەرب ھ زا بالەک ﭬەدگەل مستەفا ن روەى .
ل ساال ) (1968ل گوندێ ھ س ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ب سەختى برﯾندار دبيت و
بشتى دەمکى دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1362
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4733 :

ئيسماعيل دەشتان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711474
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=625
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4734 :

ئيسماعيل سدقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813317
دانيشتووی :ن چە ن ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=311
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4735 :

ئيسماعيل عومەر عەلی ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311772
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )شليا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1961ێ دگەل ﯾوسف على سپيندارى .لساال ) (1967ب ئەگەرێ توپ
بارنکرنا فروک ت دوژمنى ت تە شەھيد کرن .پلە :ئامر فسيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1363
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4736 :

ئيسماعيل عەبدولقادر موسا عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411814
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ سەرب بەتاليونا  2ھ زا ش خان ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1984ێ
ل ساال ) (1991ت 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=1406
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4737 :

ئيسماعيل محەمەد ئيسماعيل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411815
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ئ توت ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )(1988-1982
کادرێ ماموستا بوﯾەد ناڤ شورەش داو بەرپرس ئ کەتيا قوتابى و الو ن ليژنا دھوک بوﯾەو ل ئەنفال ن
رەش دەربەدەرى ئيران دبيتەو دمينيتەلو رێ تاکو سەرھلدانا بيروزا ) (1991و لدەم سەرھلدان
دزﭬرﯾتەکوردستان وەک پ.م بەشدارى د ئازادﯨيا ھەﭬل را پاﯾتەخت دا کرﯾەو ل د شەرکيدا ل کەلەکا
ﯾاسين ئاغا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1407
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4738 :

ئيسماعيل محەمەد سا ح عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011700
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )سپياﭬ ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ سەرب ھ زا حسو ميرخان ﭬە .
ل ساال ) (1961ل شوش و شەرمنا د شەرکيدا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1261
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور

ﻻﭘەڕە

2122

http://www.kurdipedia.org

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە4739 :

ئيسماعيل محەمەد سەعيد رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411816
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )باسەواى( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1970ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾە.
ل ساال ) (1991لدەم کوچا مليونى د شەرکيدا دگەل رژ ما ژ ناڤ چوى ل باژ رێ سەرسنک ت تە
شەھيد کرن و جەنازێ شەھيدى ھەر ل سەرسنک ت تەﭬەشارتن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1408
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4740 :

ئيسماعيل محەمەد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711505
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=738
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4741 :

ئيسماعيل محەمەد ﯾونس عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411818
ژ داﯾک بووﯾ ) (1980ﯾە .خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .ل ساال )(1997

ﻻﭘەڕە

2123

http://www.kurdipedia.org

دبيتەپ.م دگەل ز رەﭬانيا نافخوﯾى و پاشى دبيتەئامر رەبيەل سيار و سپيندارا تاکو ساال ) (1999ێ .ل
ساال ) (1999دەم ھەﭬال ن خو ئاگەھدار کرﯾن کو بچنەواجبى د رەبي دا بدەست تاونبارەکى 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=1410
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4742 :

ئيسماعيل ميرخان ئەحمەد ميرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011701
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .
خەلک گوندێ )دەشتان ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1968-1962ێ دگەل على دەشتانى .
ل ساال ) (1968ل کور ن گاﭬانا د شەرکيدا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن.
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1262
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4743 :

ئيسماعيل ﯾونس عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011680
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .
خەلک گوندێ )بابوخک ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگيشک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1984ێ .
ل ساال ) (1988ل ئيران  -ز وە ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى جوﯾە بەر دلوﭬانيا خودى و جەنازێ وى ل
گورستانا ز وە ھاتيە ﭬەشارتن.
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پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1241
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4744 :

ئيشﯚ زﯾا ﯾاقﯚ زﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311782
اﯾشو زﯾا ﯾاقو زﯾا
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .خەلک گوندێ )مس رﯾک( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ دگەل ھ زا ملک چکوى .
ل ساال ) (1962ل دەﭬەرا شوش و شەرمنا د شەرکيدا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1373
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4745 :

ئيقباڵ ئيسماعيل سيتو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311775
ژ داﯾک بووﯾ ) (1921ﯾە .خەلک گوندێ )ئورمارێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ دگەل ھ زا فارس پاوان .
ل ساال ) (1968ھاتيەگرتن ژ الﯾ دوژمنى ﭬەو ت تە شەھيد کرن .پلە :ئەندام ناوچا جوتيار
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1366
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4746 :

ئ زدﯾن عوسمان عومەر حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811537
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=829
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4747 :

ئەبوبەکر دﯾاربەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325414253
دانيشتووی :دﯾاربەکر ،باکور
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1323
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باکووری کوردستان
ئامەد
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4748 :
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ئەبوبەکر عەبدولعەزﯾز عومەر علی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911664
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل )اجمد شانەى )
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ ھرورێ ھاتيە شەھيد کرن و ھەر
لو رێ جەنازێ وى ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1222
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4749 :

ئەحمەد ئەﯾوب مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811532
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=823
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4750 :

ئەحمەد تاھير عەبدو

خەليل

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011692
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .
خەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1964ێ دگەل قادر عەبدو
ھەبوﯾە و دەربەدەرى ئيران بوﯾەلساال )(1975ێ .
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بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1976ێ.
ل ساال ) (1999ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل ز وە )ئيران( ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1253
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4751 :

ئەحمەد تيلى کەرەم رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011669
ژ داﯾک بووﯾ )(1947ﯾه .
خەلک گوندێ )ب بو( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى دشورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1961ێ
ل ساال ) (1979-1977بەشدارى دشورەشا گوالن دا کرﯾە .
ل ساال ) (1979دکەﭬيتە بوسەکا تورکا و شەھيد دبيت و ھەر ل برج ال سنورێ تورکيا دھ تە
ﭬەشارتن.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1227
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4752 :

ئەحمەد تەھا محەمەد خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011670
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .
خەلک گوندێ )پيرومەرا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1967-1961ێ دگەل ھ زا محەمەد حسن باجلورى .
ل ساال ) (1967ل چياﯾ دھوک دشەرکيدا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ
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ليناﭬا ھاتيە ﭬەشارتن .
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1228
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4753 :

ئەحمەد تەﯾب تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523343112407
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .
خەلک گوندێ )مائی( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل ھ زا ئەحمەد شەعبان ئام دی .
ل ساال ) (1961ل باژ رێ ئام دﯾ ب گولەکا دوژمنی ت تە شەھيد کرن.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2072
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4754 :

ئەحمەد جادر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811533
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=824
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4755 :

ئەحمەد جەميل ئەحمەد ناسر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911570
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=943
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4756 :

ئەحمەد حەسەن ئەحمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911668
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )بناﭬى( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماصى(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال )(1975-1974ێ
بەشدارى دشورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال )(1983-1982ێ
ل ساال ) (1983دەم دوژمنى توب بارنا ل.ن .ئام دﯾ کرى ل گەلي
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1226

ب شينک

شەھيد دبيت .

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4757 :

ﻻﭘەڕە

2130

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد حەسەن عيسا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211759
ژ داﯾک بووﯾ ) (1916ﯾە .خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1963ێ ھ زا ش خان دگەل سو تان سيارى .ل ساال )(1973
ل نەخوشخانا ميسل ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1350
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4758 :

ئەحمەد حەسەن عەبدول ەحمان سەعدو

 -ئەحمەد بامەڕنی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011691
ژ داﯾک بووﯾ ) (1959ﯾە .
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾە سەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1976ێ و رولەک بەرچاڤ ھەبوﯾە ل شورەشا
گوالن ل دەﭬەرا ش خان وەک ج گرێ ر کخراوا شەھيد وﯾسى بانى بوﯾە و بەشدارى د چەندﯾن
چەلنگي ن دەﭬەرێ دا کرﯾە مينا :
شەرێ رکاﭬا و شەرێ ھ رشا دوژمنى بو سەر ليژنا ناوچا ش خان ل س دەرا و شەرێ سەرێ کانيکا و
شەرێ سەرێ گارەى و شەرێ داستانا د رەلوک و شەرێ سەرێ زاوﯾتە و چەندﯾن شەر ن دﯾتر و
لساال ) (1988دەربەدەرێ ئيران دبيت تـــــــــــاکو سەرھلدانا بيروزا ) (1991دزﭬرﯾتە کوردستان و
رولەک باش ھەبوﯾە د سەرھلدان دا و پاشى بەردەوام دبيت لسەر خەبات پ شمەرگاتي و دبيتە
بەرپرس ھوبا دﯾﭭچونا بشکنين سەرب سوپاﯾ 12ﭬە .
ل ساال ) (2003بەشدارى د شەرێ ئازادﯨيا عيراق دا کرﯾە و ل قەزا ش خان د شەرکيدا ت تە شەھيد
کرن و لگورستانا بامەرن ھاتيە ﭬەشارتن و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :ئەندام سوپاﯾ 12
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1252
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە4759 :

ئەحمەد حەکيم زوب ر عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011690
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .
خەلک گوندێ )راﭬينا( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1981ێ دگەل ر کخراوا صالح الدﯾن بوﯾە سەرب
ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە و پشکدارى د چەندﯾن چەلنگياندا کرﯾە وەکى :
شەرێ داستانا سوتک و شەرێ تشيش و سەرێ جەمى و بامەرن و شەرێ ب رسفي و لدەﭬەرا
دھوک و چەندﯾن رەبي ن دوژمنى و گەلەک ن دﯾتر و ل ئەنفال ن رەش ئاوارەى تورکيا بوﯾنە و ئاکنجى
بوﯾنە ل ئوردﯾگاﯾ م ردﯾن تاکو ساال ) (1992ێ .
ل ساال ) (1992ل ئوردﯾگاﯾ م ردﯾن ب دەست ن جەندرم ن تورکا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان شەھيدا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1251
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4760 :

ئەحمەد دﯾاربەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113325514269
دانيشتووی :دﯾاربەکر ،باکور
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=1346
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باکووری کوردستان
ئامەد
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

ح .د .ک .ئ.

ژمارە4761 :

ئەحمەد رەجەب ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911571
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=944
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4762 :

ئەحمەد س مان عەبدولعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811534
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=825
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4763 :

ئەحمەد س مان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811535
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=826
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4764 :

ئەحمەد عومەر خشمان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911572
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=945
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4765 :

ئەحمەد عومەر زﯾاب مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011693
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .
خەلک گوندێ )گرفيلى( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1970ێ دگەل على دروﯾش .
د سەرھلدانا بيروزدا ل ساال  1991ت تە گرتن ل ن زﯾکى مەرﯾنا و ھاتيە گولە بارنکرن ژ الﯾ
چوى و جەنازێ وى ل س م ل ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1254

رژ ما ژ ناڤ

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4766 :

ئەحمەد عومەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211761
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )ش خ مەما( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1961ێ دگەل فيسل نزارکى .
ل ساال ) (1967د شەرکيدا ل چياﯾ مەتين ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گورستانا بامەرن
ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1352
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4767 :

ئەحمەد عەبدول ەحمان عەبدو

حەميد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011673
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .
خەلک گوندێ )بناﭬى( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1967-1961ێ دگەل ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1967ب ئەگەرێ نەخوشيا سرو سەرماﯾ ل باژ رێ دھوک چوﯾە بەردلوﭬانيا خودێ و
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1231
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4768 :

ئەحمەد عەبدو

ﻻﭘەڕە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011672
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .
خەلک گوندێ )ئەرەدنا( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1963ێ دگەل عبدالرزاق گرماﭬى .
ل ساال ) (1963د شەرکيدا دگەل دوژمنى ل شکەفتا صمدتى ب گرانى برﯾندار دبيتە و رەوانەى ئيران
دکەن و ل نەخوشخانا مھاباد گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1230
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4769 :

ئەحمەد عەبيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011671
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )سەرەرو( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1987-1977ێ سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭭە .
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ مينەک لبن پيا ل دەﭬەرا بەرەوارﯨيا ت تە شەھيد کرن .بو زانين شەھيدێ
ناﭬبرى دوو جارا د ژﯾانا خودا برﯾندار بوﯾە .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1229
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4770 :

ئەحمەد عەلی سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211760
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )گرى( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل محمود ئاغا چەمانکى .
ل ساال ) (1963دەم د واجبى ل دەﭬەرا سيان و ئەرگن چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
گەھشتيەکاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1351
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4771 :

ئەحمەد عەلی عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811536
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=827
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4772 :

ئەحمەد عەلی محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611469
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=618
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4773 :

ئەحمەد عەلی مستەفا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011674
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .
خەلک گوندێ )ئەتروش ( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1961ێ دگەل ھ زا ش خان .
ل ساال ) (1974لدەم ھ رشا دوژمنى بو سەر دەﭬەرا حاجى عمران ل گەلي عەمر ئاغا ت تە
شەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر ل حاجى عمران ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :ئامر فصيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1233
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4774 :

ئەحمەد قاسم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611470
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=620
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4775 :

ئەحمەد محەمەد سەعيد ئەحمەد زەﯾنەدﯾن
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011675
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .
خەلک گوندێ )کارە( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1983-1980ێ .
ل ساال ) (1983ت تە شەھيد کرن ل گوندێ ئاالنە )ئيران( بدەست
جەنازێ وى ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1234

پ.د.ک  /ئيران و ل نەغەدە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4776 :

ئەحمەد محەمەد شەرﯾف ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011296
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=400
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4777 :

ئەحمەد محەمەد عيسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211762
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )کواش ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1963ێ دگەل سيد عبوش و لساال ) (1965ب دژوارى برﯾندار
دبيت و رەوانەى ئيران دکەن و ل نەخوشخان ن ئيران بو ماوێ س ساالن دنﭭينن و لساال ) (1978ژ
الﯾ پارتى ﭬەدھ تەھنارتن بو وەالت سو د ب مەرەما چارەسەرﯾ و پاشى ژ ھەردوو جاﭬا
کورەدبيت .ل ساال ) (1996ھەر ب ئەگەرێ برﯾندارﯾ ل والت سو د دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
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دگەھيتە کاروان نەمر .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1353
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4778 :

ئەحمەد محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611472
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=623
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4779 :

ئەحمەد محەمەد مەحمود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211763
ژ داﯾک بووﯾ ) (1923ﯾە .خەلک گوندێ )سەرز رى( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1962ێ دگەل ئەسعەد خوشﭭى و ئاوەرەى ئيران دبيت.
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1976و بەردەوام بوﯾەتاکو ساال ) (1995ێ .
ل ساال ) (1995ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى ل نەخوشخانەکا تەبرﯾز ل ئيران گيان خو ژ دەست ددەت.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1354
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4780 :

ئەحمەد محەمەد مەلەک مەرعان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211764
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )ب شينک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1971ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ) (1991دا کرﯾەو
بەردەوام بوﯾەتاکو ساال ) (2002وەک حيماﯾەدگەل )قەچاغ( ى .
ل ساال ) (2002ب ئەگەرێ نەخوشيا پەنچەش رێ چوﯾەبەردلوﭬانيا 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=1355
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4781 :

ئەحمەد محەمەد کر ت حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611471
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=622
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4782 :
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مەدنژاد
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113526
شنﯚ
دانيشتووی :ش
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=597
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
شنﯚﯚ
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4783 :

تەلوەﯾی
ی
ئەحمەد
د
ەفا سا ح مستەفا -
مەد مستە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370011676
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )955
ژ داﯾک
ەلوە( ﯾە سەررب ناحيا )زاووﯾتە(ﭬە .
خەلک گوندێ )تە
 (19ێ .
ال )975-1973
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد
دارى د شورەشا گوالن دا ککرﯾە ل ساال )-1982
ھەبو ل دەﭬەررا
رولەک بەرجاڤ ھ
ک
 (1988ێ و
1
بەشد
ش خان .
سەرێ جياﯾ ئ توت  .بو
ێ
دوژمنى بو
ى
ل ساال ) (1988ت تتە شەھيد کررن دەم بەرسينکگرتنا ھ رشا
شەھيد دبيت .
ى شەرﯾدا ش
زانين براﯾ شەھييدى ھەر دوى
پلە  :ج گرێ ر کخرراوا ھەلکورد
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1235
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4784 :

د رۆستەم
سا ئەحمەد
مەد موس
ئەحم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211765
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1965ێ دگەل عرﯾف سل مان .لساال ) (1988بەر ئەنفال ن
رەش کەتيەو بەرەف سنورێ تورکيا ﭬەچوﯾنە .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ) (1991دا کرﯾەو بەردەوام
دبيت ھەتا ساال ) (2003ێ دگەل سوپاﯾ . 14
ل ساال ) (2003ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى ل نەخوشخانا ئازادى دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1356
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4785 :

ئەحمەد موسا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211766
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1965ێ دگەل سليم ئەسعەدى .بەشدارى د سەرھلدانا
بيروزا ) (1991ێ دا کرﯾەو بەردەوام بوﯾەل مدرسەقتال تاکو ساال) (1996ێ .
ل ساال ) (1996توشى نەخوشيەک دبيت و ل نەخوشخانا ئازادى ل دھوک گيان خو ژ دەست
ددەت .پلە :نائب ضابط
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1357
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4786 :

ئەحمەد ميرزا ﯾەحيا ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011697
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .
خەلک گوندێ )تروانش ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1961ێ سەرب ھ زا ش خانە ﭬە دگەل حسو
ميرخان و دەربەدەرى ئيران بوﯾە لساال 1975ێ و دمينيتە ل ئيران تاکو ساال  1991ێ .
ل ساال ) (1991ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى ل باژ رێ ئورمي دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن دگەھيتە
کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1258
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4787 :

ئەحمەد ميرو سا ح سەعدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711473
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=624
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4788 :

ئەحمەد مەحمود نوعمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811965
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )چەمانک ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل محمود ئاغا چەمانکى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1965د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ خوشاﭬا 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=1602
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4789 :

ئەحمەد کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813315
دانيشتووی :سەﯾدان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=308
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4790 :

ئەحمەد کﯚسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113451
دانيشتووی :سەﯾدان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=472
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
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سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4791 :

ئەحمەد ﯾاسين عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313502011573
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=946
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4792 :

ئەسعەد حاجى محەمەد حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411806
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە .خەلک گوندێ )خرابيا( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشدارى د سەرھلدانا ساال )(1991ێ دا کرﯾەو لروژا ئ ک ﯾا سەرھلدان دەم ھ رش برﯾەسەر
ئەمنا دھوک ھاتيە 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=1398
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4793 :

ئەسعەد سەليم حەمزە بيرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211767
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )حوجاﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ سەرب بەتەليونا محەمەد على دﯾرکژنيکى ﭬە .
ل ساال ) (1968ل مانگ شک د شەرکيدا دگەل دوژمنى 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=1358
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4794 :

ئەسعەد مامەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918062
دانيشتووی :کەشکاو ژ ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ج گری ھ ز
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3995
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4795 :

ئەسغەر شوکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813318
دانيشتووی :ئەلياسی ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=312

ﻻﭘەڕە

2147

http://www.kurdipedia.org

ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
پارتی
ی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4796 :

ی زادە
س ن تەقی
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813406
دانيشتووی :ککارﯾز ،سە ما س
ەرپرساﯾەتی :بەشی دەررمانی
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=313
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4797 :

س مەتﯚ ﯾﯾوسف
رام گﯚرگيس
ئەفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20415475512318
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )936
ژ داﯾک
خەلک گوندێ )پ شابيرێ( ﯾە سەرب ناحياا )رزگارى(ﭬە .
جيس .
ەل اﯾليا جەرج
ال ) (1965ێ سەرب ھیَ.ا زاخوﭬە دگە
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد
ەھيد کرن .
شابير ت تە شە
ەل دوژمنى ل دەﭬەرا پ ش
ل ساال ) (1965د شەرکيدا دگە
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=1263
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کوردستاانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4798 :

ئەلياس حەسﯚ عەجﯚ خود دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311777
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )برانا( ﯾەسەرب ناحيا )شنگارێ(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1970ێ دگەل ھ زا مال حسين .
ل ساال ) (1974ل زﯾندانا ميسل ھاتيەس دارەدان و ل گوندێ ھەمادان جەنازێ وى ت تەﭬەشارتن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1368
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4799 :

ئەلياس گلﯚ دەرو ش گلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311778
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .خەلک گوندێ )قسر ﯾزدﯾن( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ سەرب ھ زا دھوک ﭬەدگەل عرﯾف سل مان .
ل ساال ) (1963د ھ رشەکا دوژمنى بو سەر گوندێ قسر ﯾزدﯾن ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گوندێ مام شﭭان ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1369
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4800 :

ئەمين خالد محەمەد ﯾوسف  -ئەمين نەسری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011682
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە.
خەلک گوندێ )نسرا( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە.
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1969ێ دگەل ھ زا ش خان .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1985-1976ێ و رولەک باش ھەبوﯾە ل دەﭬەرا ش خان
و ژبەر زﯾرەک و شارەزﯾا وى ت تە دەست نيشان کرن بو بەرپرسيارﯾا ر کخراوا شەھيد ن دەکان و
بشکدارى د چەندﯾن چەلنگي ن دەﭬەرێ دا کرﯾە .
ل ساال ) (1985د ھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دەوژمنى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ نسرا
ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :بەرپرس ر کخراوا شەھيد ن دەکان
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1243
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4801 :

ئەمين عەبدولکەرﯾم سيتﯚ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011297
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=412
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4802 :

ئەمين عەبدو
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http://www.kurdipedia.org/?q=201012082152324450
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .
خەلک گوندێ )تيان ( ﯾە سەرب ناحيا )زاخو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1964-1961ێ دگەل ھ زا زاخو ﯾا سەﯾد عەبوش .
ل ساال ) (1964ب ئەگەرێ پەقينا مينەک ل گوندێ حەسەن ئاﭬا 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=2116
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4803 :

ئەمين عەبدو

زوب ر ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011681
ژ داﯾک بووﯾ ) (1959ﯾە .
خەلک گوندێ )باني ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1981-1978ێ وەک ر کخستى کارێ خو ئەنجام داﯾە
دگەل ر کخراوا )زروە( سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1981ل زالگەھا گەلي ب سرێ ت تە گرتن ژ الﯾ سيخور ن رژ م ﭭە و پشتى
ئەشکنجدانەکا زور ل ئەمنا دھوک ھاتيە س دارەدان و دگەھيتە کاروان شەھيدان .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1242
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4804 :
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ئەمين موسا عەزﯾز خەمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311779
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )بانکا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970-1966ێ سەرب ھ زا حمرﯾن ﭬەدگەل عەبدول ەحيم جسيم .
ل ساال ) (1970لدەم ھ رشکرنا دوژمنى بو سەر سەنگەر ن پ شمەرگەى ل دەﭬەرا ئاکرێ ت تە
شەھيد کرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1370
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4805 :

ئەنوەر محەمەد تاھير عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082255114431
ژ داﯾک بووﯾ ) (1913ﯾە .
خەلک گوندێ )مائی( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961وەک بەرپرس لەشکەری دگەل ئەسعەد
خوشەﭬی و پاشی ھاتيە دەﭬەرا بەروارﯾيا و ب فەرمانا بارزاني نەمر بوﯾە بەرپرس ليژنا بشکيني و
چارەسەرکرنا ئارﯾشا و لدەم شەری دەستپ کری بوﯾە بەرپرس دەﭬەرا سپنەی ﯾا لەشکەری .
ل ساال ) (1963دەم فروک ت دوژمنی جھ وی توپ بارنکری ل گوندێ بەربانک ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل گوندێ ئەردنا ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :بەرپرس لەشکەری
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2117
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4806 :

ﻻﭘەڕە
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ئەودا خاليد موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311781
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .خەلک گوندێ )بلد شا( ﯾەسەرب ناحيا )باتيفا(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ سەرب لەشکەرێ ئ ک ﭬەدگەل مال تاھر باگوالتکى .
ل ساال ) (1964ب ئەگەرێ گولەکا دوژمنى ت تەشەھد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1372
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4807 :

ئەکرەم مەجيد عەبدولحەميد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311776
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )قەزازێ( ﯾەسەرب پار زگەھا سل ماني ﭭە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1963ێ .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توب بارنکرنا فروک ت دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ل کەرکوک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1367
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4808 :

ئەکرەم نورى س مان ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411821
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1980دگەل پارتى گەل و پاشى ت تەگرتن ژ الﯾ رژ ما سورﯾا ﭬەو
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ت تەئەشکەنجدان و د ئەنجامدا دﯾن دبيت و دمينيتەلژ ر چارەسەرﯾ
دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1413

تاکو ساال ) (1998گيان

خو ژ

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4809 :

ئەﯾوب ئەحمەد شەعبان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411827
ژ داﯾک بووﯾ ) (1972ﯾە .خەلک گوندێ )ئاميدﯾ ( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە .بەشدارى د
سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾە .
ل ساال ) (1991د شەرکيدا دگەل دوژمنى ل باژ رێ دھوک شەھيد دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1420
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4810 :

ئەﯾوب جەعفەر سادق نەبى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370711934
ژ داﯾک بووﯾ ) (1976ﯾە.
خەلک گوندێ )بابيرێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا کرﯾە و پاشى دبيتە پ.م دگەل سوپاﯾ  14و
بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1998ێ .
ل ساال ) (1998د شەرکيدا ھاتيە شەھيدکرن.
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4811 :

د
ف ئەحمەد
ەد شەرﯾف
وب محەمە
ئەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501011300
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=418
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4812 :

ی
ر مەولودی
باپير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813400
سە ماس
ھەلەقوش ،س
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=320
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
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ژمارە4813 :

بارانى حەجى نادر سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411831
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )چ ى( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961و دبيتەپ.م دگەل مراد ش خو چ ى و لساال ) (1962چوﯾەدگەل حاتم
اسماعيل چ ى و ز رەﭬانيا بارزاني نەمر دکر و د چەندﯾن چەلنگيا دا پشکدار دبيت و بەردەوامي ب
کارێ خو ﯾ پ شمەرگاتي دکەت تاکو ساال )(1965ێ .
ل ساال ) (1965ل بارەگاﯾ دﯾلمان د ئەرک خودا دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وى ھەر ل
جھ ناﭬبرى ت تەﭬەشارتن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1424
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4814 :

بارزان ئيبراھيم خەليل ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512169
ژ داﯾک بووﯾ ) (1958ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1978پ.م بوﯾەدەم قيادا موئەقت .
ل ساال ) (1980دکەﭬيتەبيسەکا پ شمەرگەى ل دەﭬەرا بەرگارەى و ب سەھواﯾى ﭬەھاتيە شەھيدکرن
و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1853
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4815 :

برخو اوراھا برخو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811602
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1156
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4816 :

بنيامين حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813403
دانيشتووی :پيرانجوق ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=316
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4817 :

بورھان ئەحمەد مەحمود عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512172
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە .خەلک گوندێ )سگ رێ( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1987ێ دگەل عمر ئورەى ز رەﭬان بارەگاﯾ لق . 1
ل ساال ) (1988ب ئەگەرێ توپ بارانکرنا دوژمنى لسەر بارەگاﯾ لق  1ل ز وەت تەشەھيد کرن و
جەنازێ وى ل گوندێ سەرگەل ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1856
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
ێ کەس :ق .تﯚپباران
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ش وەەزار:
ک .باکوور
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە4818 :

سن
سدﯾق حس
بيار س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365811604
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1158
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4819 :

ی چليک
بيناﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113325614310
ستان
دانيشتووی :بباکوری کوردس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1389
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ھەر م :باکوووری کوردستتان
ھ
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4820 :
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دە
ن عەليزاد
ب جان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918060
ماس
ھﯚدەر ،سە م
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3993
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4821 :

مود
خان مەحم
رى سارۆخ
بەحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371512170
شنگال ( ﯾەسەرب ناحيا )شنگال(ﭬە .
ک گوندێ )ش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )950
ژ داﯾک
على شنگارى .بەشدارى د شورەشا
 (19دگەل ى
ال )975-1970
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
بەشد
دگەل ر کخراوا کاوەسەرب ليژنا دھوک
ک ر کخستي نھ نى
ل
 (198ێ وەک
ساال )85-1980
گوالن دا کرﯾەلس
ﭬە .
ساال ) (1985ھ
ست رژ ما ببەعسيا و لس
ل ساال ) (1981ھااتيەگرتن بدەس
ھاتيەس دارەدان ل زﯾندانا ابو
پ.م
ى ھاتيەبەرزەەکرن .پلە :پ
غر ب و جەنازێ وى
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1854
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ش وەەزار:
ک .باکوور
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە4822 :

ەن
رى س ماان حەسە
بەحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501011301
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ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=419
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4823 :

مەد موسا محەمەد
ری محەمە
بەحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21502405312687
گوندێ )دەشتان ( ﯾەسەرب ککوردستانا تورکيا ﭬە
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾەخ
حەجی ملوی
ی
دگەل واحد
ل
لول دا کرﯾەللساال )(1975-1961
شورەشا ئەﯾلو
شکداری د ش
پش
ەرماﭬا و
ەشەفرێ و گە
مينا شەرێ ))س ج و قە
چەلەننگيا دا پپشکدار بوﯾەم
و د چەندﯾن چ
سەرێ ئاکرێ و خورت و دەەکان و
باالقوس کو ددﭬی شەری دا برﯾندار بوﯾﯾەو شەرێ س
شەری دا
ەرێ بەرئاش و دﭬی شە
سرێ و ش خ ئيسف و سە
گگەلی ق رکی و گەلي ب س
شتی حسو مييرخان دبيتەئاامر ھ زێ ش خان و
دار بوﯾە( پاش
ێ ناﭬبری برﯾند
ی شەھيدێ
ژی
سەنگەسەر و سەرێ
مينا شەرێ )س
شکدار دبيت م
ەر ن دی پش
دچيتەدگەلدا و گەلەک شە
ھاتيەگرتن بدەست
ن
197
ی دا برﯾندار بوﯾە( لساال 77
ی شەری ژی
ئااکرێ کو دﭬی
ھەﯾﭭا ھاتيەتە
سيخور ن دوژژمنی و دوو ھ
س
ەعزﯾب دان ل ئەمنا دھوک و شەش ھەﯾﭭا ل
ەمنا کەرکوک و پاشی ت تەبەردان و ل دھوک ئاککنجی دبيت
ئە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
کرﯾەو لدەم ھ ررش کرﯾەسەر ئەمنا
ەبرﯾندار کرن ب سەجم ت ئارپيچ
دھوک ھاتيە
 (1ب ئەگەرێ
ل ساال )1994
ێ برﯾندار بون دچيتەبەردللوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە
ککاروان نەمرا
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2450
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە4824 :
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گوردان
بەختتيار سەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813404
سە ماس
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1374 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=315
5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4825 :

ى
د سەعدى
ﯾع سەعيد
بەدﯾع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370411832
ک گوندێ ) بابوخک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشداررى د
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )934
ژ داﯾک
دھوک ﭬە .
ک
سەرب ھ زا
ب
سل مان
 (1ێ پ.م دگگەل عرﯾف س
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1965-1961
شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان
ن
ھاتيە
ە
شاخک
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگگەل دوژمنى ل چياﯾ ش
نەمرا .پلە :پ.م
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1425
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4826 :

د عومەر
ﯾع سەعيد
بەدﯾع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370411833
ەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشداررى د
ک گوندێ ) ناﭬشک ( ﯾە
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )940
ژ داﯾک
مان سەرب ھ ززا دھوک ﭬە .
عرﯾف سل ن
 (1ێ دگەل ع
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1963-1961
ئەگەرێ توپ بارناکررنا
ێ
ەر ئاﭬا مەزن د ناﭬبەرا سوورﯾ و عيراق ب
ل ساال ) (1963ل بەقلوچەلسە
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فروک ت دوژمنى 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=1426
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4827 :

بەدﯾع محەمەد سا ح موسا ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411834
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )ز وکا عەبوى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1963ێ دگەل عرﯾف سل مان سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توب بارنکرنا دوژمنى ل گوندێ ز وک 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=1427
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4828 :

بەدەل حەسەن عيسى ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512171
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾە سەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1980-1977ر کخستي نھ نھى بوﯾە دگەل محمود
ئ زدى .
ل ساال ) (1980ھاتيە گرتن ژ الﯾ دوژمنى ﭬە و ل ر کا کەرکوک ترومب ال حوکم کرﯾا ھاتيە سوتن و
گيان خو ژ دەست ددەت و جەنازێ وى ل گورستانا شاخک 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=1855
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4829 :

بەدەل رەشيد تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111302
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=420
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4830 :

بەدەل س مان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111303
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=421
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.

ﻻﭘەڕە

2163

http://www.kurdipedia.org

ژمارە4831 :

بەشار عەبدو

حەسەن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811603
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1157
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4832 :

بەشار ﯾوسف سا ح ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411835
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا ل چياﯾ پيرسى دگەل رژ م 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=1428
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4833 :

بەشير ئيسماعيل ھادى ھادى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511836
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )دەرگەال ش خا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1965ێ .
ل ساال ) (1974د شەرکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ سپى ر زى 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=1429
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4834 :

بەشير سەعدى سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512174
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )ب زەل ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1972دگەل محەمەد رەشيد ز وکى ھ زا حسو ميرخان .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986دگەل ر کخراوا کاروان )شرﯾف عەبدول ەحمان ھورەى(
سەرب ليژنا ناوچا گوالن ﭬە .
ل ساال ) (1988د ھ رشک دا بو سەر سەنگەر ن دوژمنى ل دەشتا زێ )گرێ کوالن( ت تەشەھيد کرن
و جەنازێ وى ل گوندێ ب زەل ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1858
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4835 :

بەشير نەزﯾر نيعمەت ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512175
ژ داﯾک بووﯾ ) (1972ﯾە .خەلک گوندێ )ناﭬدارا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1985دگەل شاکر ز وەى ر کخراوا دەشتا
سمل .
ل ساال ) (1988ل ئوردﯾگاﯾ سلوپيا بدەست جەندرم ن ترکا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر
لجھ ناﭬبرى 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=1859
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4836 :

بەھجەت حەجى محەمەد سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512176
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )ئەلکيشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە.
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل ر کخراوا دم دم )جميل ب سفکى(
سەرب لژنا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1987د ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن دوژمنى ل سەرێ گوندک نبى ت تەشەھيد کرن
وجەنازێ وى دکەﭬيتەدەت ن دوژمنى .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1860
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4837 :

بەھجەت عارف تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811211
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=88
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4838 :

سمان عەللی
جەت عوس
بەھج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21502491912691
سەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
گوندێ )لومانا( ﯾەس
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾەخ
شورەشا گوال
الن دا کرﯾەلسااال ))19
شکداری د ش
پش
ەئ ک ژ ئەندام ن
کرﯾەو پاشی دبيتە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
ساتيا ر کخراوا ناﭬبری وەردگگرﯾت
 1993بەرپرس
ی و ل ساال 3
ن ﯾا پارتاﯾەتی
ر کخراوا دلبرﯾن
 (1ب ئەرکەک پارتاﯾەتی دچيتە باعەددرێ و ب ر ک ﭬەبدەست
ل ساال )1993
شەھيدکرن و دگەھيتە کااروان نەمرا.
دوژمنی ت تە ش
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2455
5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە4839 :

ەسەن
مەرعان حە
دولقادر مە
جەت عەبد
بەھج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371512177
)سەرسنک (ﭬە .
ک
حيا
ک گوندێ )رروستينک ( ﯾەسەرب ناح
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )956
ژ داﯾک
دارى د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1981
ەمەد سا ح بووتى سەرب ليژنا
 (1985دگەل محە
1
بەشد
ک ﭬە .
دھوک
ھاتيەس دارەدان
س
غر ب
ل ساال ) (1985د شەرەکيدا دگگەل دوژمنى ل دوستەکا ت تەگرتن و ل زﯾندانا ابو غ
ھوک ھاتيە ﭬەشارتن .پللە :پ.م
نازێ وى ل دھ
و جەنا
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1861
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:
پياواان
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
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باژ ر:
ش وەزار:
پارتی:

دھﯚک
ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە4840 :

بەھجەت عەبدو

تاھير

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011702
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1964-1961ێ وەک برﯾنپ چ کار کرﯾە ل ناڤ شورەش
ل دەﭬەرا بامەرن .
ل ساال ) (1964د ھ تە گرتن ژ الﯾ رژ ما بەعس ﭬە و پشتى دەمەکى جەنازێ وى ھاتيە دﯾتن ل
دەﭬەرا بامەرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1274
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4841 :

پﯚ د
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813402
دانيشتووی :زندەشت ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=317
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

ح .د .ک .ئ.

ژمارە4842 :

پيرموس شاھين ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511837
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )بي ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .لساال )(1947
لدەم چونا بارزاني نەمر بو ئ کەتيا سوفي تى د شەرکيدا ل سنورێ ئيران ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا ،بو زانين شەھيدێ ناﭬبرى پشکدارى د شورەشا بازان دا کرﯾە .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1431
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4843 :

تارق جەميل جاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020493753
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )کوزو( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976وەک ر کخستی دگەل ر کخراوا کاوە
ل ساال ) (1987ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيەس دارەدان و شەھيد
دبيت و جەنازێ وی ماﯾەددەست ن دوژمنی دا
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2192
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:

ﻻﭘەڕە
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ژمارە4844 :

عەبدو
ق رەشيد ع
تارق
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=201
1012102050
04351
 (19ﯾە
ک بووﯾ )957
ژ داﯾک
ب ناحيا )زاوﯾتتە(ﭬە
خەلک گوندێ )بادێ( ﯾەسەرب
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1981
مک
کادرێ گومرک بووﯾەل خاال نرم
ێ
 (1984وەک
1
بەشد
ب ليژنا ئام دﯾ ﭬە
سەرب
ەھيتە
ھيدکرن و دگە
بەعسيا ھاتيە شەھ
يا
ل ساال ) (1984ل گوندێ نرمک بدەست خوفروش ن ررژ ما
کاروان نەمرا
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=2193
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4845 :

تاژدﯾﯾن ب ھنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813401
سە ماس
ھەلەقوش ،س
دانيشتووی :ھ
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=318
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4846 :
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تاژدﯾن رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113596
دانيشتووی :راوﯾان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=522
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4847 :

تاھر ئيبراھيم عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111304
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=422
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4848 :

تاھر ئيسالم عەسالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012012
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )کارەى( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل قدش ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا،
جەنازێ وى ل گوندێ باوەرک ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1690
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4849 :

تاھر ئەحمەد ئيبراھيم سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119504012496
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە
خەلک گوندێ )ئەلکيشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1962ێ
ل ساال ) (1964د شەرەکيدا دگەل دوژمنی 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=2265

نەمرا

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4850 :

تاھر ئەحمەد شەمﯚ چﯚلى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012011
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )کواش ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا سيد عبوشى سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دوژمنى ل گوندێ قرقورێ 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=1689
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4851 :

تاھر جولى تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111305
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=423
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4852 :

تاھر حەجى فارس حەجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811220
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=149
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4853 :

تاھر حەسەن محەمەد تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811216
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=115
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4854 :

تاھر سيتﯚ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712247
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )تەحالﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1968ێ .ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى
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=1940
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4855 :

تاھر عەبدول ەحمان تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012013
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .خەلک گوندێ )خورکى( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل بەتاليونا ئ ک سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1965ل گوندێ خەتارا د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ خورکى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1691
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4856 :

تاھر محەمەد سەعدون محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010216591821368
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا عيس سوار .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ مەتينى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ گەرمک ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /سەرقول
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1941
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4857 :

تاھر محەمەد ملو عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911244
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=235
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4858 :

تاھر محەمەد ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119453612494
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )سکرﯾن ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1972دگەل ئەحمەد سکرﯾنی
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تاھير ئەحمەد عەبدولرەحيم  -تاھير ز وەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502332512684
ل گوندێ شەھيد پەروەرێ ز وا ش خ پيراميس د خ زانەکا کوردپەروەردا ژ داﯾک بوو .ئەڤ گوندە دکەﭬيتە
بنارێ چياﯾ مەتين ێ سەربلند و ا ک لەکا رۆژئاﭬاﯾا بامەرن و سەرب دەﭬەرا ئام دﯾ ﭬەﯾە ل
پار زگەھا دھوک )ئەڤ گوندە د شاالوﯾ ن ئەنفال ن رەشدا ھاتە و رانکرن و پشتى سەرھلدان ژ
جھﯩچ خﯚ ﯾ بەرێ ھاتيە ﭬەگوھاستن( .ساال ژ داﯾک بوونا تاھر ز وەى بدروستى نەھاتيە زانين .ب
گوتنا وى ب خﯚ ساال  1947ێ ﯾان 1946ێ ژ داﯾک بووﯾە و ژ بەر نەبوونا ژ تومار ن فەرمى ،دەم بووﯾە
پ شمەرگەه ،ساال  1949ێ وەک ساال ژ داﯾک بوونا وى ھاتيە تومار کرن.
تاھرز وەى وەکى ھەمى ئەندام ن خ زانا خﯚ ھەر ژ زاروکيني ھەست ب ئ ش و ئازارﯾ ن گەل کورد
دکر ،لەوما زوى ﭬيانا وەالتى و حەز و ئارەززﯾا خەبات خﯚ دل وﯾدا و لساال 1958ێ بوو ئەندام پارتى
دﯾموکراتى کوردستان .ھەر دگەل دەستپ کا شورەشا مەزنا ئەﯾلول کەفتە بزاﭬ دا دناڤ ر ز ت
پ شمەرگەﯾدا بھ تە وەرگرتن و بەشدارﯾا چەکداى د بزاﭬا رزگارﯾخوازا گەل خﯚدا ب ر بەرى و
سەرکرداﯾەتيا بارزاني نەمر بکەت .بەل ژبەر تەمەن وى ﯾ ک م داخوازا وى نەھاتە پەسەند کرن و
چەک وەرنەگرت ل وى دەست ژ خەبات بەرنەدا و بﯚ ماوێ س ساالن بر کا گەھاندنا خوارن و
تەقەمەنيا بﯚ پ شمەرگەى رۆلەک کارﯾگەر د شورەش دا گ را دگەل ھندێ ژى رۆژ برۆژ ئارەزوﯾا وى بﯚ
ھندێ کو بش ت ب ئاواﯾەک ئەکتيفتر وەک پ شمەرگە د چەبەر ن شەرﯾدا خەبات بکەت ،خورتتر
ل دھات ،بﯚ ﭬ چەندێ ژى ھەوجەى ھندێ بوو زﯾرەکى و رﯾا خﯚ بسەلمينيت ھەر ژ بﯚ ﭬ ﯾەک ئەو
و پسمامەک خﯚ دکرﯾارەکا بو رانەدا شيان دوو سەربازﯾ ن عيراق ب خافلينن و ژچەک بکەنو وان
چەکان بگەھيننە پ شمەرگەى .ئەڤ کرﯾارە بوو ر خوشکەر کﯚ ھەردوو فەرمانا سەرکرداﯾەتيا پارتى
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وەک پ شمەرگە بھ نە وەرگرتن.
ب زﯾرەکى و ميرخاسيا خﯚ و پ گيرﯾا خﯚ ﯾا بەردەوام ب فەرمان ن سەرکرداﯾەت ى ددەمەک ک مدا تاھر
ز وەى بوو پ شمەرگەک خوشتﭭى دناڤ ر ز ن پارتيدا و ھەرچەندە ﯾ بچوﯾک بوو ،شيا سەرنجا
بارزاني نەمر بەرەڤ خﯚ راک شيت.خوشتﭭيا وى ل دەڤ بارزاني گەھشتبو وى رادەى کو کەس
نەدشيا ژ بەر بارزانى دل وى بھ ليت.ئەوبوو ژبەر زﯾرەکی،م رانى و ئازاﯾەتيا وى ل ساال 1966ێ
بارزاني نەمر ئەو ب تﭭەنکەکا برنﯚ خەالت کر و کرە"ئامر فصيل " .ھەر ل وێ سال براﯾ وى ﯾ
مەزن بناﭬ "محەمەد ئەحمەد عەبدول ەحيم" کو گەلەک بەرى وى ببو پ شمەرگە و ئ ک ژ
پ شمەرگ ن چەلەنگ و م رخاس ن شﯚرەشا ئەﯾلول بوو،ل گوندێ "قومرﯾ " شەھيد بوو و گەھشتە
کاروان نەمران.
پشتى راگەھاندنا بەﯾانا ﯾازدەى ئادارا  1970ێ تاھر ز وەﯨپال )نائب عرﯾف( ﯾ وەرگرتى و دناف ر ز ن
ز رەﭬان ن سنووران )حرس حدود( بەردەوامى ب خەباتا خﯚدا .ژبەر زﯾرەکى و شارەزاﯾيا خﯚ ساال 1974
ێ بوو )ئامر سرى( .ھەر دگەل ت کچونا دانوستاندنان و ھ رش ن حکومەتا ع راق ل ساال  1975ێ بو
سەر کوردستان خ زانا وى مينا ھزاران خەباتکار ن دى ئاوارەى ئيرانَ بوون و ل باژ رى )تەبرﯾز(
ئاکنجى بوو .ل شەھيدى خ زانا خﯚ بتن رەوانەى ئيران کر و وى بخﯚ خ زانا )ئەسعەد خوشەﭬى(
برە ئيران .
دﯾسان ل ئيران ژى دەست ھاﭬ َتە بزاﭬ ن پارتاﯾەتى و ل ساال  1976ێ ژ الﯾ دەزگەھ ئاساﯾشا
ئيران ﯾ وى سەردەم )ساﭬاک( ﭬە ھاتە دەستەسەر کرن و زﯾندان کرن .دماوێ ھەﯾﭭەک دا کەفتە
بەر ئازار و ئەشکەنجەﯾا ھ ز ن )ساﭬاک( ێ .ل ب ھەول و بزاﭬ ن )ادرﯾس بارزانى( ھاتە بەردان و دەم
لدەست پشتى بەردان ب قەچاخى خﯚ گەھاندە ناف ر زﯾن شورەشا گەالنا پيشکەفتن خواز.
ساال  1979پشتى ژناف چوونا رژ ما شاھى ل ئيرانى بە سەرەدانا خيزانا خو بو ماوەﯾەک کورت
ﭬەگەرﯾا ئيران و دﯾسان بەرەف کوردستان زﭬرﯾﭭە و بەردەوامى دا خەباتا پيشمەرگاﯾەتي  .ل ساال
 1980/11/17دگەل پيشمەرگ ن خﯚ ل کەال ش خو بووسەک لبەر کاروانەک سوپاﯾ ع راق ﭬەدا و
شەرەک ش رانە دگەل دوژمنى کر و شيا ) (78سەرباز و پلەدار و سوپاﯾ ع راق بکوژن و کەميەکا
زۆرا چەک و تەقەمەنيان بدەست خﯚﭬە ب خن ل ژ نيشکەک ﭬە ئەو و براﯾ وى ﯾ بچيکتر بناﭬ
)ناﯾف( ھەر دوو ب تەقا سەربازەک برﯾندارێ دوژمنى ھاتنە برﯾندار کرن و ژبەر گرانيا برﯾن ت شەھيدى
کو ژ تاحيا چاڤ و دەست وى بوو ژ بو چارەسەرﯾ ھاتە ﭬەگوھاستن بو ئيران .
پيشمەرگ قەھرەمان ل ساال  1981بو فەرماندێ ر کخراوەکا لەشکەرى دناف ر ز ن پ شمەرگەﯾدا کو
پاشتر ب ر کخراوا شەھيد " محەمەد تاھر ب شينکى " ھاتە ناف کرن.
ھەتا ساال  1988ێ ب سەدان داستان ت قارەمانى و م راني دگەل پ شمەرگ ت خﯚ ئافراندن کو ليستا
وان دئەرشيف مەکتەبا سياسيدا ﯾا پاراستى ﯾە .ئەﭬە ژى ھندەک ژ وان شەرانە ﯾ ن ب بەشدارﯾا وى
ھاتينە ئەنجام دان:
1ـ شەرێ لﯚالن دگەل جاشان لساال  1962ێ ؛
2شەر دگەل جاش ن )مەجيد بەگ ھيران و نازەنين(؛3دانانا بووسەک ل گەلي گولەک لدەﭬەرا رەواندوز لساال 1962ێ؛4شەرێ راﯾەت و حاجى عمران لساال 1962ێ ؛5شەرێ سپيلک و گولەک لساال 1962ێ؛6چەندﯾن شەر ن گران لساال 1962ێ لدەﭬەرا بارزان و ر زان؛7شەرێ چياﯾ مەتين لساال 1963ێ کو  28رۆژا ﭬەک شا ؛8شەرێ مانگ شک لساال 1963ێ؛9شەر ستاندنا رەبيعا گرێ گەرماﭬا لساال 1965ێ؛10ھ رشا پ شمەرگا بﯚ سەر جاشان لدەﭬەرا دزێ؛11شەرێ بەرسينگ گرتنا ھ رشا دوژمنى بﯚ سەر گوندێ ز وا ش خ پيراموس دگەل پ نچ ھەﭬال نپ شمەرگە ؛
12شەر دزوب دﯾال؛13شەرێ گەرماﭬا )دوبارە(؛
14-شەرێ ز وا ش خ پيراميس )دوجار ن دى(؛
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15شەرێ شاورﯾک و ز وکا محەمەدێ ﯾاسينى؛16شەرێ گول لدەﭬەرا سپنەى؛17شەر کوپک قەوغاﯾ ل چياﯾ پيرومەرا؛18شەرێ بەردانک و کانى گوالن ؛19شەر دﯾنارتە لدەﭬەرا ئاکرێ ؛20ستاندنا رەبيعا ک ليا شەداﯾ لساال 1974ێ؛ئەﭬ ن ل خوارێ ژى ھندەک ژ وان شەرانن ئەو ن ب فەرماندەﯾيا وى ﯾان ب بەشدارﯾا وى ھاتينە کرن:
21س شەر ن گران لدەﭬەرا پالنگان و ب تواتە ؛22شەرێ ستاندنا کيليا شەداﯾ "دووجاران دى "؛23ھ رشەک بﯚ ھ ز ن دوژمنى ل فروکەخانا بامەرن لساال 1978ێ؛24شەرێ ليوا سەرسنگى لساال 1978ێ ؛25ھ رش بﯚ سەر دوژمنى لدەﭬەرا مر با ل 1978/9ێ؛26ھ رش بﯚسەر رەبيعەک ل رۆژئاﭬا ئاميدﯾ لسەر دەرگەھ ل 1978/12ێ؛27ھ رش بﯚ سەر رەبيعا د رەلوک لساال 1979ێ؛28ھ رش بﯚ سەر رەبيعا گر باس لساال 1980ێ؛29ھ رش بﯚ سەر رەبيعا زﭬنگ لساال 1980ێ؛30ھ رش بﯚ سەر رەبيعا بامەرن لساال 1980ێ؛31شەرێ بانک و ئەرزا؛32شەر گرێ سوور ل وەرم ل ؛33شەر ليوا دھوک ؛34شەرێ ماسيک ؛35رەش ورێ؛36شەر ئەرزێ "دووبارە"؛37شەر ھەسن پيرکا؛38شەر کەمەکا؛39شەر مەزن تشيش ؛40شەر ت کوپ ک کرنا ر کخراوا بەعسيان ل زاوﯾتە؛41شەر سيارەتيکا؛42شەر سەرسنگ "دوبارە"؛43شەرێ رەش ورێ"دوبارە"؛44شەرێ گەلي ب سرێ؛45شەر غلبيش ؛46شەرێ زاوﯾتە "بوجارا دووێ"؛47شەرێ زاوﯾتى بو جارا سي ؛48شەرێ بانەسورا ؛49داستانا بناڤ و بانگا بەر بھار ل 1983/9/6ێ؛50داستانا سين و ش خدرا ؛تاھر ز وەى پ شمەرگەک دل ر و م رخاس بوو و قەت ژ مرن نەدترسا و د پ کداداناندا وەسا م رانە دکر
کو گەلەک جاران ھەﭬال ن وە داخواز ژێ دکر ز دەرۆﯾ ى نەکەت و خﯚ باشتر بپار زﯾت ل وى
دبەرسﭭ دا دگووت  ":خودێ ئەز روژەک داﯾمە و دێ روژەک ژى من بەتەﭬە .من دﭬ ت وەسا بيت
وەکى ئەز حەز دکەم و ﯾا بسەربلندى بيت ؛ نەک مرنەکا ب بھا ل ماال خﯚو لناڤ نﭭينا".......
د ک شان و دانانا نەخشە و پ الن ن ھ رشاندا گەلەک شارەزا و سەرکەفتى بوو .لەوما ناڤ و بانگ ن
وى ل ھەمى دەﭬەرێ دەنگ ﭬەدابوو .ھەر ب وێ شارەزاﯾي بوو کو گەلەک جاران گورزێ خﯚ
دادوەشاندە سەر دوژمنى و مينا موعجيزەک بساخى و سەربلندى ژ شەرى دەردکەفت.ژبەر ھندێ
ژى دوژمنى حسابەکا مەزن ژ دکر.ترسەکا مەزن ژناڤ و بانگ ن وى کەتبوو ددل نەﯾاراندا و گەلەک
جاران ژبو ژناڤ برنا وى پ الن ددنان و حکوومەتا عيراق خەالتەک مەزن بﯚ کوشتنا وى تەرخان کربوو.
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تاھر ز وەى فەرماندەک نمونەﯾى بوو،خودان رەوشتەک ئينساني بەرز بوو ،گەلەگ ر ز ل
پ شمەرگ ن خﯚ دگرت و ب دلوﭬانى و عەدالەتەکا ئ کجار زۆرﭬە رەفتار دگەلدا دکر و قەت دل
نەدھ ال ،ھەمى دەما ھەول ددا ورە و مەعنەوﯾات ن وان بەرز راگرﯾت.
پ گيرﯾا وى ب فەرمان ن حزب ژى ﯾا نمونەبى بوو .ھەمى دەما کومبوون ن خﯚﯾ ن حزبى لدەم و جھ
دەستنيشانکرى دکرن و نەدھ ال سستى بکەﭬيتە کارێ ر کخستنا حزبى دناڤ پ شمەرگە و
جەماوەرﯾدا.
ل ساال  1988ێ ژبەر ت کچوونا ساخلەميا وى ژ ئەنجام برﯾن ت وى ﯾ ت بەرێ ،ھاتە کرن کﯚ ل
"مەکتەب سياسى" ل راژان بەردەوامي بدەتە خەباتا خﯚ ؟ ھر ل وى سال بوو کﯚ رژ ما سەددامى
دەست ھاﭬ تە جينوساﯾد و ژناﭬبرنا کوردان ل دەﭬەر ن جﯚراجﯚر ن کوردستان و  7پسمام و برازاﯾ ن
وى کو ئ ک ژوان " عەشقى " کورێ ئ کانەﯾ براﯾ وى ﯾ شەھيد " محەمەد " ى بوو و تەنھا چەند
ھەﯾﭭەک ژ دەواتا وى بووربوون ،کەفتنە بەر شاالو ن ئەنفاال رەشا بەھدﯾنان.
ژبەر برﯾن ت وى و رەنج و زەحمەتا ژەندﯾن سال ن خەبات  ،شيان ن لەشى ﯾ ن تاھر ز وەى ھ دى
ھ دى بەرەف الوازﯾ دچوون .بيناھيا چاﭬەک وى ژ بەر برﯾنا شەرێ " کەال ش خو " ت ک چوو بوو.
زەندکەکا وى ژى تووشى شەلەل ببوو و ب دروستى کار نەدکر .لى َل بھارا ساال  1991ێ دەم
بروسکا سەرکرداﯾەتيا شﯚرەش بﯚ بەشدارى کرن دسەرھلدانا کوردستان دا گەھشتي  ،دەم
لدەست و ب ى دوو دلى بەرەف کوردستان کەفتەرێ .گەلەک ژ ھەﭬال و ھﯚگر ن وى دگوت کو
باشترە بمينيت و نەچيتە بەرۆک ن شەرى .چونکى ئ دى وى دەﯾن خﯚ دراستا کوردستان دا ئەدا کرﯾە
و ژبەر ئارﯾش ن خﯚ ﯾ ن ساخلەمي باشترە بەشدارﯾ دسەرھلدان دا نەکەت ل وى دبەرسﭭ دا گوت
ھندى مە کربيت ژى ھەر ک مە کەسەک ژمە دەﯾن خﯚ دراستا کوردستان دا ئەدا نەکرﯾە...؟ تەنھا
کەس شياى دەﯾن کوردستان ئەدا بکەت شەھيدە.
ل سەر ر کا خﯚ بەرەف باژ رێ دھﯚک چەند جاران دگەل ھوگر ن خﯚﯾ ن پ شمەرگە بەرنگارى دوژمنى
بوو و ل باژ رێ دھﯚک ژى ل چياﯾ قەسارا بﯚ ماوێ  13شەڤ و روژان بەرسينگ دوژمنى گرت و
ش رانە گورز ن کوژەک داوەشاندنە دوژمنى .دوێ بەرەنگارﯾ دا ب ھارﯾکارﯾا براﯾەک پ شمەرگە ژ دەﭬەرا
سﯚران )مخابن ناﭬ وى نەھاتيە زانين( شيا ھەليکوپتەرەکا سﯚپاﯾ ع راق َب خيت و ل دوﯾف ھندە
پ زانين ن شەرى ل دەشتا فەﯾدﯾ  ،ئەو شيا بوون دوو فرۆک ن دوژمنى ب خن.
پشتى ت کچوونا سەرھلدان پ شمەرگ قەھرەمان تاھر ز وەى دگەل ھژمارەکا ھەﭬال و ھوگر ن خﯚ
قەستا دەﭬەرا سەرسنک کر دا لو رێ بەرسينگ ھ ز ن سوپاﯾ ع راق بگرن و پشتەﭬانيا وێ
خەلک بکەن ئەوێ بزاڤ دکر ژ بەر ھ رش ن تانک و توپ ن دوژمنى برەﭬن و خﯚ بگەھيننە سنووران .ل
روژا  1991/4/5ێ دوژمنى ب تانک و تﯚپان چار دەور ت وان گرتن و ب دەە فرۆک ن شەرکەر و ب
بەشدارﯾا ژمارەکا زۆرا ھ ز ن تاﯾبەت ھ رش برە سەر وان .وێ روژێ و پشتى شەرەک م رانە ،تاھر
ز وەى دوا داستانا م رخاسي ن خﯚ ب سەرەک ھەرى بلند د دەفتەرا داستان ت خﯚدا تومار کر و تەنھا
چەند روژەکا بەرى بھارا ئازادﯾ بسەر وەالت دا بگرﯾت ،دەرگەھ دﯾروکا ژﯾانا خﯚ ﯾا پرى م رخاسى و
سەر بلندى گرت و گيان خﯚ کرە قﯚربانى ئاخا پيرۆزا والتى و گەھشتە ئارەزووﯾا خﯚ و دگەل 17
کەس ن دى ژى ژ ھەﭬال و ھﯚگر ن خﯚ شەھيد بوو و گەھشتە کاروان نەمران .
دگەل ھندێ ژى گەلەک ژ ھەﭬال ن وى شيان خﯚ قورتال بکەن ل کەسەک ژوان چ ژ چارەنﭭيس
وى نەدزانى .لەما پشتى ئازاد بوونا دەﭬەرێ وان دەست ھاﭬ تە ل گەرﯾانان پشتى ماوەک وان
جەنازەک پەﯾدا کر و وەسا ھزر دکر کو الش وى ﯾە و ل گورستانا شەھيد ن بامەرن ﭬەشارت .لى
پشتى ھنگ دﯾار بوو کو ئەو جەنازێ ھەﭬوەالتيەک کوردێ خەلک گوندێ ئەرەدنا بووﯾە کو ژ الﯾ
ھ ز ن سوپاﯾ ع راق ﭬە ھاتبوو گرتن و دەست ن وى ھاتبوونە گر دان و ھاتبوو گولەبارانکرن لەوما
جارەکا دى وان دەست ھاﭬ تە ل گەرﯾانان و ل دواﯾ جەنازێ وى ل دەﭬەرا سەرسنگ ل مەﯾدانا رﯾﭭيان
دبن ک مەکا ئاخ ﭭە پەﯾدا کر و دلسوزەکى ب خ را خﯚ ﭬەشارتى بوو و دەستەک وى ھيالبوو ژ دەرﭬە
دا بەرزە نەبيت .پشتى مرۆﭬ ن وى پشت راست بووﯾن کو ئەو الش وى ﯾە بو گوندێ بامەرن ھاتە
ﭬەگوھاستن و ھەر ل گورستانا شەھيدان و ل دەف وى ھەﭬال ئەرەدنى ھاتە ﭬەشارتن.
پ شمەرگ ھەر دوو شورەش ن ئەﯾلول و گوالن و شەھيدێ سەرھلدان تاھرز وەى بو ماوێ پتر ژ
 33ساالن بەردەوام و ب ى ماندى بوون ژ بﯚ کوردستان خەبات کر و دﭬ ر ک دا گەلەک نەخوشى و
ئ ش و ئازار ک شان .ل ھەمى دەما بەرژەوەندﯾا گەل و وەالتى دئ خستە پ ش ھەمى بەرژەوەندﯾ ن
وان
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خﯚ ﯾ ن کەسى و تەنانەت خ زانى .ژ ھەژى ﯾە ب ژﯾن کﯚ ب شەھيد بوونا خﯚ  12زارووک ) 7کچ و  5کﯚر(
ل ئاوارەﯾ ل دﯾف خﯚ ھ ال و کەسەک ژ خ زانا وى لدەم وەشارتنا وى ﯾ بەرھەف نەبوو .
شەمالکا وى چ جاران ناﭬەمرﯾت و ھەر و ھەر دێ ﯾا ھەل و گەش بيت...
ھزاران سالڤ ل گيان پاک شەھيد تاھر ز وەى و تەواﯾا شەھيد ن کوردستان .
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2447
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4860 :

تليە شينﯚ عودﯾشﯚ بەکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811954
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )کورا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ دگەل ھ زا ش خان .
ل ساال ) (1968د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا ئاکرێ 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=1574
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4861 :

توما ال زار برخو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811606
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1160
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4862 :

تﯚفيق باوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813399
دانيشتووی :نەزەرئاباد ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=319
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4863 :

تﯚفيق محەمەد ئەمين س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511839
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )ھەسنەکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1967ێ دگەل شەھيد على عەبو سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1969ل گوندێ ئالوکا د ئاﭬ دا خەندقيەو جەنازێ وى ل گوندێ ھەسنەکا ھاتيە ﭬەشارتن
وگەھشتيەکاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1433
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە4864 :

ەد عەلى محەمەد
ق محەمە
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21517085012819
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .
ێ )بادێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە .
خەلک گوندێ
خ
ھيد ن
 (198دگەل ر کخراوا شەھ
ساال )88-1981
الن دا کرﯾە لس
شورەشا گوال
شکدارى د ش
پش
ب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە .
ش خان سەرب
 (199دا کرﯾە بو پاقژکرنا دﯾﯾﭭەالنک ت دووژمنى ژ
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشدارى د س
بە
بااژ رێ دھوک .
زاوﯾتە ت تە شەھييد کرن و
ە
سەرێ
ەکا دوژمنى لس
ێ پەقينا مينە
 (1ب ئەگەرێ
ل ساال )1992
ەشارتن .
جەنازێ وى ل گورستانا باادێ ھاتيە ﭬە
دگەھيتە کاروان نەمرا و ج
پللە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2462
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
کورد
ننەتەوە:
باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
ين
جورێ کەس :قوربانيی مين
ج
دھﯚک
بباژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پپارتی:
ژمارە4865 :

شکرى
محەمەد ش
ق ﯾەحيا م
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371712243
دارى د
ەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشد
ک گوندێ )ئئورمەدادا( ﯾە
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )962
ژ داﯾک
دﯾ ﭬە.
سپيندارى سەرب ليژژنا ناوچا ئام د
ر
ەعيد
 (1دگەل سە
شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )1984-1980
جەنازێ
ەھيد کرن و ج
دوژمنى ل گوندێ تن ت تەشە
ى
نگەر ن
ل ساال ) (1984د ھ رشەک دا ببو سەر سەنگ
پ.م
شارتن .پلە :پ
ێ ھاتيە ﭬەش
وى ل گوندێ بابيرێ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1936
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4866 :

تيلى خسرو شەوکت حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712242
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )ئومەرسينا( ﯾەسەرب ناحيا )ئاکرێ(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1970ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )-1976
 (1980دگەل بابکر ز بارى .
ل ساال ) (1980د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا حاجى عمران ت تەشەھيد کرن و ل ئيران
)نەغدە( جەنازێ وى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1935
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4867 :

تيلى گەردى عەلی کيندل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711475
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=634
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4868 :

ت لى گەردى عەلی گيندەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511840
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ساال
سەرب ناحيا )مانگ شک ((ﭬە .ھەر ل س
ک گوندێ )ئئ کمال ( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )911
ژ داﯾک
خەلک دەﭬەرێ ببو ناڤ
ک
باش ھەبوﯾەبو ھاندنا
ش
ەتي دکەت و رولەک
 (1دەست ب خەباتا پارتاﯾە
)1959
ەل پتر ژ
جى ملو و دگە
على عسکر و عببدوالواحد حج
ر ز ت پارتى و ل ددەسپ کا شوررەشا ئەﯾلول دگەل ى
سەر سەنگەر ن دوژمنى ل دەﭬەرا دھووک و بەردەووامي ب خەبباتا خو
) (100پ شمەرگا ھ رش برنەس
شکدار دبيت مينا شەرێ :
چەلەنگيادا پش
ت و چەندﯾن چ
دددەت
ەلي قەنتارا و شەرێ باگييرا و
ێ ئ کمال  ،شەرێ گەلي زاوﯾتەو گە
ێ س م ل  ،شەرێ گوندێ
شەرێ
ێ و کەﭬەرک و نسرا و رەەبەتک و مر با و برﯾفکا و شەرێ
شەرێ سيارێ
سەر ز رى و ش
لومانا و شەرێ س
شەرێ :
چەندﯾن شەر ن دەﭬەرا سووران وەکى ش
ێ و شەرێ باببوخک و مەممان و شەررێ ل ﭭ و چ
ئاکرێ
شەرێ چياﯾ
ێ
سپان و
ەندى گومەس
ھيران و نازەنيين و شەرێ سيدەکان و شەرێ دەربە
لوالن و شقالوا و ھ
 (196د ناﭬبەرا گوندێ
دەنگ .ل ساال )66
.
ک و شەرێ ببارزان و شەررێ حەرﯾر و و ب تاس ﯾ ببناڤ و
سپيلک
ەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
ھيد کرن و دگە
ێ ت تە شەھي
ئ کمالل و سندورێ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1434
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4869 :

ل عەبﯚ
ەر حەبيب ئيسماعيل
تەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21502555412693
ﯾەسەرب ناحييا )باتيفا( ﭬە
گوندێ )بلد شا( ﯾە
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾەخ
لول دا کرﯾەللساال ))1975-1963
شورەشا ئەﯾلو
شکداری د ش
پش
رش برﯾەسەر باارەگاﯾ ت بەعس
دەم ھ ش
د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا و لد
عسيا ل
مس رﯾک ھاتتيە
ەنازێ وی ل ککومەلگەھا م
ھيدکرن و جە
دەﭬەرا س م ل ت تە شەھ
ﭬەشارتن
ﭬە
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2457
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4870 :

تەتەر عيسا بيبﯚ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512178
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە .خەلک گوندێ )شکەفتيان( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1989-1980دگەل ر کخراوا سالح الدﯾن سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1989لسنورێ تورکيا عيراق ئيران و ب ئەگەرێ پەقينا مينەک لبن پيا ت تەشەھيد کرن و
جەنازێ وى ل ئيران )ز وە( ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1862
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4871 :

تەحسين تاھر موسا على
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010216360021366
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .
خەلک گوندێ )پيرميسى( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1974ێ .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1982-1981دگەل ر کخراوا شەھيد حجى حسين
)محمود ئ زدى ).
ل ساال ) (1982د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ گەﭬەرک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1913
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4872 :

تەحسين تﯚفيق سدﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811605
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1159
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4873 :

تەحسين رجال رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111306
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=425
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4874 :

تەحسين عەبدولحەميد عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111307
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=426
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4875 :

تەحسين محەمەد تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111308
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=427
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4876 :

تەحسين محەمەد عەبﯚ محﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712246
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە .خەلک گوندێ )بات ل( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1983دگەل ر کخراوا ئەزمر )عمر ئورەﯾى( سەرب
لق  1ﭬە .
ل ساال ) (1986ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى بو سەر بارەگاﯾ لق ) 1ز وە( ت تەشەھيد کرن و
جەنازێ وى ل گوندێ کوفک ھاتيە شەھيدکرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1939
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4877 :

تەحس ن عەبدولعەزﯾز دەرو ش حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500391712322
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە .
خەلک گوندێ )سينيا( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1979ێ وەک ر کخستيي نھ نی دگەل ئەحمەد
نەوروز )ر کخراوا شەھيد ﯾاسين کرم( سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1985ل خوپيشاندانەک دا بھەلکەفتا نەوروزێ ل د رەلوک دژی رژ ما بەعسيا ت تە شەھيد
کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م  /ئەندام ر کخراوا پارتاﯾەتی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2017
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4878 :

تەمەر حەبيب ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111309
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=428
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4879 :

تەھا ئەحمەد تەھا تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712248
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .خەلک گوندێ )مژێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1971-1964ێ دگەل جبار سپيندارى سەرب ھ زا ئام دﯾ  .ل ساال
) (1971ل گوندێ سپيندارێ ب خەلەتيﭭەبدەست ھەﭬال ن خو ت تەشەھيد 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=1942
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4880 :

تەھا حس ن تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111310
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=429
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4881 :

تەھا قاسم ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712249
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )تەحالﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل قادر ئالەکينى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .ل ساال
) (1964د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ گەرماﭬا 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=1943
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4882 :

تەھا ﯾاسين تەھا عەبدولعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111311
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=430
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4883 :

تەﯾار ئيسماعيل سەعدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111312
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=431
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4884 :

تەﯾار عوسمان ش ر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712250
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )چ ( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە.بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل حاتم اسماعيل دﯾوالى ل بارەگاﯾ بارزاني نەمر ل
دﯾلمان کارێ خو ئەنجام داﯾە .ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ سرو سەرماﯾ د ئەرک خو ﯾ
پ شمەرگاتي دا نەخوش دبيت و ل گوندێ چي دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1944
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4885 :

تەﯾمور عەبدال عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111703
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .
خەلک گوندێ )ش خکا( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
شەھيدێ نەمر کورێ پ نج ﯾە ژ حەفت کور و کچەکا )عەبدال ن چيرﭬانى( کو ئ ک ژ روﯾسپي ن گوندێ
ش خکا و عەشيرەتا مزورﯾان دھاتە نياسين ،و ھەر زووى مەﯾلدارﯾا ﭬ بنەمال بﯚ ھەستا نەتەواﯾەتى
و بزاﭬا رزگارى خوازﯾا مللـەت کورد خوﯾا و پ ش چاڤ ببوو ،لدەم بارزانى نەمر ل تەباخا ساال )(1945
سەرەدانا خﯚ دا بﯚ دەﭬەرا بەھدﯾنان ،داخوازا دﯾدارا )عەبدال ن چيرﭬانى( کرى و دگەل روﯾسپى و
ماقول ن عەشيرەت ن بادﯾنان ل گوندێ )مر با( ،و ل وى دەمى )عەبدال ن چيرﭬانى( پابەندبونا خﯚ و
کەس و کار ن خﯚ نيشاندا بﯚ ر بازا پارتى و بارزانى .و ئەﭬ بەل ن کو ژ ھەستەکا روون و زەالل ب
راستى و رەواﯾا دوزا مللـەت کورد و ئەو زولم و ستەما دﯾروکى بﭭى مللـەتى کەفتى دھات،
کارت کرنەکا ئەر نى ھەبو ل سەر ھەلوﯾست ئەندام ن ﭬ خ زان  ،لەورا ژى پ شى ئاگرێ شورەشا
ئەﯾلول ھەلبيت ،و پ شى ﯾەک گولە تﭭەنگ بتەقيت) ،شەھيد تەﯾمور عەبدال( دگەل ھەﭬال خﯚ
)ﯾونس ماميزدﯾنى( ل بەروارى  1961/9/9گەھشتنە ھ ز ن بارزانى نەمر ل گوندێ )سەر ز رى( ل
دەﭬەرا بەروارى باال لسەر سنورێ عيراق و تورکيا .و شەھيد ى و برا و کەس و کار ن خﯚ ب ئ ک جارى
کراس عەشيرەتگەرﯾا بەرتەسک دراند و ئ دى کراس بەرفرەھ نەتەواﯾەتي کرنە ل بەرخﯚ ،و کورد
ھەموو بونە عەشيرەتا وان و کوردستان ژى داﯾک و وەالت ،و دەر ئەنجام ﭬ باوەرﯾ ئەوا روژ بﯚ
روژێ موکم دبو ددل و م شک و دەرون شەھيدى دا ،و رول وى ل شەر ن ئ ک لدوﯾﭫ ئ ک ن
دەستپ کا شورەش و رزگارکرن و رامالينا دەﭬەرێ ژ دوژمن و نوکەران روژ بﯚ روژێ بەرچاڤ تر دبو ،ژ
بەر ل ھاتن و زﯾرەکى و خﯚ فيداکارﯾا شەھيدى ،چەوا ببو جھ باوەرﯾا )بارزاني نەمر( و سەرکرداﯾەتا
شورەش  ،وەسا ژى ببو جھ متمانە و دلنياﯾا پ شمەرگان ژ ھەﭬسەنگەر ن خﯚ ،ژ بەر سەخەلەت ن
وى ﯾ ت کەساﯾەتى کو روحسﭭکى و نەرمى و خو تەباﯾى ژ دﯾارترﯾن روخسار ن وى بون ،و ئەﭬە
شەنگەست موکم بوو بﯚ وێ پەﯾوەندﯾا تاﯾبەت دناڤ بەرا ﭬى سەرکردەى و پ شمەرگ ن وى دا ،و ژ
مەزنترﯾن و گرنگترﯾن خال ن سەرکەفتنا وى بن ،وەکى سەرکردەک مەﯾدانى ،تا شەھيد گەھشتيە
پلەﯾەک ببو ھ ما بﯚ قارەماني و م رخاسي  ،و دەم ل دەﭬەر ن دور ژى ئ کى ﭬيابا خﯚ دەرب خيت دا
ب ژن مادێ بيە )تەﯾمور( ل ئەڤ دەنگ و باس ن قارەمانيا شەھيدى دەنگ ﭬەدانا وان ب تن لناڤ
شورەش و شورەشﭭانا نەبو ،بەلکو دوژمنى و نوکەر ن وى پتر ھەست پ دکر ،و ناﭬ شەھيدى و
ھ ز ن وى ببونە عەورەک رەش ل ئەسمان وان و ترس و دلراوەکيەکا بەردەوام بﯚ وان دروست دکر .
و ئەڤ فيداکارﯾا شەھيدى و برا و کەس و کار ن وى نيشان ددا ،ﯾا ب ھەلسەنگاندن و ر زل نان نەبوو
ژ الﯾ سەرکرداﯾەتيا شورەش ﭬە ،و ب تاﯾبەت بارزاني نەمر ،ئەوێ ل دەم دەست نيشانکرن و
دانانا پلە و پاﯾا ،بﯚ ﯾەکەﯾ ن ھ ز ن پ شمەرگەى ل ساال ) (1962پال )سەرقول( ب براﯾ مەزان
شەھيدى )شەکر عەبدال( بەخشى ،و پاراستنا دەﭬەرا )شەمکان ( پ را سپاردى ،و شەھيد راسپارد
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ب پ کئينانا ھ زەکا گورزە وەش نا گەروک ل سەرانسەرى دەﭬەرا ئاکرێ و ش خان ،کو ئەرک وێ
ئامادەباشى بيت بﯚ ل دانا ھ ز ت دوژمنى و بەرھەنگاربون دژى ھ رش ن وى ل دەم و جھ ن پ تﭭى .
ل چرﯾا ئ ک ﯾا ساال ) (1963و دەم حزبا بەعس ب کودەتاﯾا لەشکەرى رابى ل  1963/2/8و دگەل
رژ ما سورﯾ ر کەفتى بﯚ ل دانا شورەش  ،و بھارﯾکارﯾا لەشکەرێ سورى ھ رش کرﯾنە سەر دەﭬەرا
شەمکان  ،شەھيدى و براﯾ ن وى و کەس و کار ن وان و ژمارەکا سنوردار ژ پ شمەرگان ،مەزنترﯾن
بەرخودان نيشاندا و ب ژمارەکا ک م ﯾا چەک و تەقەمەني  ،شيان سينگ دوو سوپا کو ﯾ سورى ب
سەرکرداﯾەتيا )فھد الشاعر( بو دگەل ھ ز ن جاشان و ژمارەکا زور ژ تانک و فروکان بگرن ،و )(13
سەرباز ن سورى ژ بلى ﯾ ن عيراقى و جاشان بکوژن و شکەستن بﭭ ھ زا مەزن بينن .
ل ساال ) (1965شەھيد ب گرانى دھ تە برﯾندارکرن ب بومبارانەکا فروک ن دوژمنى ل گوندێ بيرێ ،و ژ
الﯾ دکتورێ شورەش )ئيشو(ﯾﭭە دھ تە دەرمان کرن ،و دەم دوژمنى خەبەرێ برﯾنداربونا
شەھيدى زانى ،ب چەند روژەک ن دى ﭬيا شەھيدى ،شەھيد بکەن لەورا چەند فروکە ﯾ ن دى گوندێ
بيرێ بوردومان کرەﭬە ،و د ئەنجام دا خوﯾشکا شەھيدى )مسرﯾخان( و کچا وێ و دوو نەﭬي ن وێ ﯾ ن
زاروک دگەل زاﭬاﯾ وێ )عادل حس ن ش خکى( کو پسمام شەھيدﯾە دھ نە شەھيد کرن .
ل ساال ) (1967و لدەم دروستکرنا تەشکيالت ن ھ ز ن لەشکەرێ کوردستان ب ش وەﯾەک
سەردەم ،شەھيد دبيتە فەرماندێ بەتاليونا ) (4ل ھ زا ش خان ،و براﯾ وى ﯾ مەزن دبيتە فەرماندێ
بەتاليونا ) ،(1ل وى دەمى سەرکردێ ناﭬدار )حسو ميرخان( ببو فەرماندێ ھ زا ش خان،پ شى براﯾ
شەھيدى )شەکر عەبدال( ببيتە ج گرێ )حسو ميرخان دولەمەرى( وەکو ج گرێ فەرماندێ ھ زا
ش خان .
ل ساال ) (1969و پشتى قەتلوعاما گوندێ دەکان ژ الﯾ ھ ز ن دوژمنى ﭬە کو ) (76ژن و زاروک و پير
دبنە قوربانى ،بارزاني نەمر فەرماندا توال وان شەھيدا بھ تەﭬەکرن ،شەھيد ل شەرێ )گرێ گاى( ل
دەﭬەرا ئاکرێ ب سﭭکى دھ تە برﯾندارکرن .
ل ساال ) (1971و لدەم ر کەفتنا ) (11ئادارێ شەھيد دبيتە بەرپرس ھ زەکا پاراستنا سنورى وەکو
)ئامر سرﯾە ).
ل سال ن ) (1973 ،1972دا و دەم نوکەر ن دوژمنى بوﯾنە داردەست دوژمنى بﯚ ت کدانا ر کەفتناما
) (11ئادارێ شەھيدى و بەتاليونا وى رول ھەرە سەرەکى ھەبو بﯚ ل دانا ﭬان نوکەرا ل دەﭬەر ن
ئاکرێ و ت کدانا ھ ز ن وان و ژ چەک کرنا وان .
ل ساال ) (1972پسمام شەھيدى )عمر رەمەزان حسن ش خکى( شەھيد دبيت ل دەﭬەرا ئەتروش .
ھەر ل گەل دەست پ کرنا شەرى بﯚ جارەکا دى ل بھارا ساال ) (1974ھ زا ش خان و ب تاﯾبەت بەتاليونا
) (4رولەک سەرەکى ھەبو د بەرھەنگاربونا ھ ز ن دوژمنى و ل دانا وان ،ل جھ داخ ﯾە شەھيد
و لدەم د پشوﯾەکا رەسمى دا ل مال و خەبەرێ ھ رشکرنا ھ ز ن دوژمنى بﯚ سەر گوندێ
)باعەدرێ( ،شەھيد پشوﯾا خﯚ ﭬەدقەتينيت و بەرەڤ باعەدرێ دچيت ل پ شيا ھ زەکا پ شمەرگەى ،و
ل شەﭬا 13لسەر 1974 / 6 / 14دگەل دوو ھەﭬال ن خﯚ )عيسا بانى( و )عەزﯾز عەلى شەھى( دھ نە
شەھيدکرن ،و گيان خﯚ دکەنە گورى کوردو کوردستان  .و خەبەرێ دل تەزﯾن شەھيد بونا )تەﯾمور
ش خکى( ھەموو کوردستان ﭬەدگرﯾت ،و شادﯾەکا ب سنور دوژمن نيشانددەت ،و بﯚ ماوێ ) (8روژان
ئيزگ )الحکم الژاتى( ﯾ رژ م خەبەرێ شەھيد بونا شەھيدى بەالڤ دکەت ،و ھەر پشتى چاردە
روژان شەھيد )نورى عبدال ش خکى( کو براﯾ شەھيد )تەﯾمور( ﯾە دگەل کەس و کار ن شەھيدى و
ھەﭬال ن وى ﯾ ن پ شمەرگە توال شەھيدى ﭬەدکەن ،و گوندێ باعەدرێ رزگاردکەنەﭬە و ) (12ژ
نوکەر ن دوژمنى دکوژن ،و شەھيد ب در ژاھيا ) (14سال ن پ شمەرگاتي بەشدارى د ) (95شەران دا
دکەت و دوو جاران برﯾندار دبيت وچەندﯾن جاران ب نوسراو ب بروسکە ر زوسوپاسي ن بارزاني نەمر
دگەھن  ،ناﭬدارترﯾن شەر ن وى ئەﭬەنە :
1ل ئەﯾلوال ساال ) (1961شەرێ بامەرزێ.2ل ساال ) (1962شەر ن )مر با و سەرێ برﯾفکا و م رسيدا و لومانا( و دﯾسان شەرێ رزگارکرنا ناحيائەتروش د ھەمان سال دا ،دﯾسان ھەر لﭭ سال ئانکو ساال ) (1962شەرێ )گﭭارا( کو ب
سەرپەرشتيا راستەوخﯚ ﯾا بارزانى نەمر بوو .
3-ل چرﯾا ئ ک ساال ) (1963شەرێ لەشکەرێ سورﯾ ل شەمکان و دﯾسان ل ھەمان سال
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تلسقوف .
شەر ن ھيتوت ۆ تل
ى ق رکى .
ساال ) (1964شەرێ گەلى
4ل سساال ) (1967شەرێ بيروو باسفرێ .
5ل سشەرێ خورت و دەەکان.
ێ
سال دا
ەرێ کوخي و د ھەمان س
ساال ) (1969شەرێ سە
6ل سساال ) (1972شەرێ خەررجافا )گوندەککە ل دەﭬەرا ئاکرێ).
7ل سسفن .
ساال ) (1973شەرێ ئ س
8ل سشاﭬا .
ساال ) (1974شەرێ خوش
9ل سدبيت.
ى شەرى دا شەھيد ت
ەدرێ کو دﭬى
10ل  1974/6/13شەرێ باعەکرن و
تە شەھيد ن
سەر دەﭬەرا باعەدرێ ت ە
شمەرگەى بو س
 (1974دەم ھ رشا پ ش
لر کەففتى )4/6/13
نەمرا .
ا
دێ بالن ھاتييە ﭬەشارتن و دگەھيتە ککاروان
ێ وى ل گوند
جەنازێ
ەتاليون
پ.م  /ئامر بە
پلە  :پ
ھيد ن وێ بەردەوام
ى خەباتا ﭬ خ زان رانااوەستيت و ککاروان شەھ
ل ب شەھيد بوناا ﭬى قارەمانى
ل( ئەوێ پشتتى وى
ال  1988براﯾ شەھيدى ))نورى عەبدال
ت ل پ ناڤ کووردو کوردستتان  .ل ساال
دمينيت
ەگﭭان
ەھيدى )سە
تە س دارەدان و برازاﯾ شە
بوﯾە ئاامر بەتاليون ) (4ل ج ژنييکان دھ تە گگرتن و دھ ە
سمام ن وى ل سال ن
بيت و دوو پس
ساال ) (1995ل شەرێ دژژى )پەکەک ( شەھيد دبي
جھور عەبدال( ل س
ساال ) (1997ددﯾسان
خکى( شەھييد دبن و ل س
ەلى خالد ش خکى و عار ف خالد ش خ
) (1997 ،1عە
)1996
ەھيد دبيت و شەھيد تەﯾﯾمور ل پشت خﯚ ) (4کور و ) (2کچان ژ بل
مەد رەشيد ش خکى( شە
)ئەحم
سەرا خﯚ بجە ھ الﯾنە،کو ج شانازﯾ کور ن وى ل سەر ر بازا پارتى و بارزانى د بەردەووامن و
ھەﭬس
بەرزدانە.
ە
ى ل چ بوﯾننە و دپلە و پاﯾە ن
س بﯚ خودێ کادر ن ل ھاتى
سوپاس
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1291
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4886 :

عيل زادە
سم ئيسماع
جاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813398
سە ماس
سپی دەڕە ،س
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :ج گری لک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1370 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=321
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
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ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4887 :

جھور مستەفا عيسا مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111319
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=438
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4888 :

جولى ئەحمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911538
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=843
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4889 :

جومعە جەرجيس محەمەد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111316
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=435
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4890 :

جومعە عەلی ئيبراھيم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511850
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل عرﯾف سل مان سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى لسەرێ چياﯾ سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل حاجى عمران ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر سرى
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1444
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4891 :

جومعە مەسيحا عەلی عيسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511851
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )بانکا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970-1967ێ دگەل بەتاليونا عەرﯾف سل مان سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1970ل شەرێ قەالدزێ دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ھەر ل قەالدزێ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1445
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4892 :

جومعەدﯾن ﯾوسف تەحلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111315
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=434
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4893 :

جينە جانگير جينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313502011575
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=953
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4894 :

جيھاد حەﯾدەر شەمﯚ ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511862
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )قەسر ﯾزدﯾن( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962ێ دگەل بەتاليونا سا ح نەرموى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا لسەرێ چياﯾ مەقلوب دگەل دوژمنى 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=1458
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4895 :

جيھانگير عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813396
دانيشتووی :پيرانجوق ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=323
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4896 :

جەبار حەمدی مستەفا عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712237
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە .خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1980دگەل جميل ب سفکى سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ل گوندێ کور م بدەست دوژمنى ھاتيەگرتن و ت تەگولەبارنکرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1930
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :گوللەبارانکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4897 :

جەبار شەعبان حەبيب لەوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511842
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ناﭬشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ دگەل بەتاليونا عەرﯾف سل مان سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1968د ناﭬبەرا گوندێ ئەلندک و ئوزمانا ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى 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=1436
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4898 :

جەبار عومەر زﯾاب عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511843
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )گرفيلى( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ دگەل ھ زا دھوک قول حامد حاجى جانگير .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا ل قەشەفرێ دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى لگوندێ
بوترش ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1437
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4899 :

جەبار عومەر زﯾاب مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313502011574
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=951
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4900 :

جەبار عومەر موراد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511844
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )گەرەگوه( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1962ێ دگەل عەرﯾف سل مان سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا ل سەرێ چياﯾ سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل حاجى
عمران ت تەﭬەشارتن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1438
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4901 :
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جەبار عەبدو

عەبدول ەحمان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811221
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=153
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4902 :

جەرجيس عومەر ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111313
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=432
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4903 :

جەعفر تاھير عەلی عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518105912826
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾەخەلک گوندێ )خشخاشا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
پشکداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1983دگەل سەعيد ک ستەی سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬەد سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا و لدەﭬەرا فەﯾدﯾ ت تەگرتن بدەست دوژمنی و ھاتيە
شەھيد کرن و جەنازێ وی ماﯾەدەست ن دوژمنی دا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2470
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4904 :

جەعفەر عيسا عەلی شەھباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511845
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )کورەمارک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ دگەل حەسەن خرابى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1966توشى نەخوشيەکا گران دبيت د ئەرک خو ﯾ پ شمەرگاتي دا و پشتى شەش
روژا گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى لگوندێ خرابيا ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1439
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4905 :

جەعفەر عەبدو

فەرﯾق

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111314
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=433
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4906 :

جەالل سابير عەلی قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511846
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )چەم رەش( ﯾەسەرب پار زگەھا ھەول رێ ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970-1968ێ دگەل محمود حەسەن مستەفا و پاشان ت تەگرتن ژ
الﯾ رژ م ﭬەو ت تەنەفى کرن بو باژ رێ قورنەل بەسرا .
ل ساال ) (1970لژ ر ئەشکەنجدان بدەست رژ م ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى تەسليمى
کەس و کار ن وى کرﯾنە .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1440
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4907 :

جەالل عەبدو

حەسەن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811607
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1162
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4908 :

جەالل عەبدو

غازى

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811212
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=92
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4909 :

ی موسا
ەد وەﯾسی
الل محەمە
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518082412825
گوندێ )تروانش ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی مااس (
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾەخ
ﭬە
ەپ.م دگەل سوپاﯾ
کرﯾەو پاشی دبيتە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
200
بەردەوام بوﯾە
م
ت تروانشی( تاکو ساال 02
) 12سەربست
2
 (2ب ئەگەرێ
ل ساال )2002
ێ وەرگەرﯾانا تترومب ال وان د ئەرک خو ﯾ پ شمەرگگاتي دا
ددەت و دگەھيتە کاروان نەمررا
ت
ل گوندێ پ دەەگيان خو ژ ددەست
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2468
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە4910 :

ەد ﯾاسين ئيبراھيم
الل محەمە
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371712235
سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
ک گوندێ )ووەرم ل ( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )967
ژ داﯾک
دارى د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1983
سين سەرب ليژنا
فرﯾد محەمەد ﯾاس
 (1987دگەل د
1
بەشد
ناوچا دھوک ﭬە .
ندێ کانى بەالﭬ ت تەشە
دوژمنى بو سەر گوند
ى
پ بارنکرنا فرووک ت
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ توپ
ەھيد
پ.م  /کادر
ھاتيە ﭬەشاررتن .پلە :م
ەال ش خوى ھ
کرن و جەنازێ وى ل گوندێ کە
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1928
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4911 :

جەالل مستەفا سەعيد قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511847
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1962ێ دگەل سل مان بەندى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1968ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ھاتيە شەھيدکرن ل گوندێ بەندا و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1441
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4912 :

جەمال تﯚفيق خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811608
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1163
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4913 :

جەمال حەجی نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010210230021360
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە .
خەلک گوندێ )باکوزێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1981دگەل شمو کوچەر.
ل ساال ) (1985ھاتيە گرتن ز الﯾ دوژمنى ﭬە و ل زﯾندانا ابوغرﯾب ھاتيە س دارە دان و جەنازێ وى
ھاتيە بەرزەکرن.
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1885
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4914 :

جەمال حەسەن محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711476
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=636
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4915 :
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جەمال حەسەن محەمەد شەھباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511849
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )کورەمارک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬەو پشکدارى د چەندﯾن شەر ن دەﭬەرێ دا دکەت مينا  :شەرێ لومانا و شەرێ چياﯾ مەتينى و
شەرێ مر با و برﯾفکا و چەندﯾن شەر ن دى .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل ز وکا کەنداال ب گرانى برﯾندار دبيت و ژبەر نەبونا پ تﭭي ت
چارەسەرﯾ گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1443
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4916 :

جەمال خالەق زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813397
دانيشتووی :ھﯚدەرە ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=322
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4917 :

جەمال راعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113464
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ماس
عوربان ،سە م
دانيشتووی :ع
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=459
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4918 :

ەد
ەد ئەحمە
مال محەمە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365811609
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1164
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4919 :

حاجى
ەد تاھر ح
مال محەمە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313500911245
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=236
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4920 :

محەمەد ئئەمين
ەد شينﯚ م
مال محەمە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371712241
(ﭬە .
ە
سەرسنک
ەرب ناحيا )س
ک گوندێ )ررد نيا( ﯾەسە
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )957
ژ داﯾک
 (198دگەل پاارتى گەل .
دارى د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )85-191981
بەشد
ەتى ژ سورﯾا د ھاتن
ل ساال ) (1985دگگەل ) (13سووار ن بادﯾنان ھاتينەگرتن دەم ب ئەررکەک پارتاﯾە
دوژمنى دا .پلە :پ.م/
ى
ست ن
جەنازێ وى ماﯾەدەس
ێ
ھاتيەس دارەددان و
ى ماوﯾەک ھ
بو عيرراق و پاشى
ێ پارتى گەل.
کادرێ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1934
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:
پياواان
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە4921 :

ەلی
مشيد بەدە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813391
ماس
خرابە ،سە م
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :ھاوکاری کاادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=328
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
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ژمارە4922 :

ران
مشيد کامر
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813392
ماس
دانيشتووی :گگيچە ،سە ما
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=327
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4923 :

ميل ئيسمااعيل ئيبرااھيم داود
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370511852
شدارى
شک (ﭬە .بەش
ک گوندێ ) گەربەراسک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ ش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )941
ژ داﯾک
ەرب ھ زا دھووک ﭬە .
دگەل عبدالرزاق گگەرماﭬى سە
ل
دا کرﯾەل ساال ) (19 74-1962ێ
د شوررەشا ئەﯾلول د
خسير کرن و پاشان
ەنگ دشەرککيدا دگەل دووژمنى ت تەئ خ
ل ساال ) (1974ل پشتا سەرتە
س دارەدان و دگەھيتە کاروان نەمرا .پللە :پ.م
ت تەس
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1446
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە4924 :

ق حس ن
ميل تﯚفيق
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501711477
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=638
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4925 :

جەميل جاسم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111317
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=436
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4926 :

جەميل جەبار خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511854
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )شرت ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1970ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975ل گەلي دھوک ب توپ ن دوژمنى 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=1448
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
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2210

http://www.kurdipedia.org

باژ ر:
ش وەزار:
پارتی:

دھﯚک
ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە4927 :

جەميل حس ن تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511853
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا ئام دﯾ ﯾا ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا ل چياﯾ مەتينى دگەل رژ م 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=1447
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4928 :

جەميل حەميد کوردۆ بدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511855
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )بانەسوارا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968دبيتەپ.م دگەل بەتاليونا دوو ھ زا ھەلگورد ل دەﭬەرا گاللەو
دگەل چەلنگيا دا پشکدار دبيت وەکى شەرێ  :شەرێ سەر گەلو و شەرێ مەرگەھ و شەرێ سادا
و چەندﯾن چەر ن دى و ژبەر زﯾرەکى و چەلەنگيا شەھيدى ت تەخەالت کرن ژ الﯾ سەرکرداﯾەتيا
شورەش ب تﭭەنگەکا برنو دار شيشەو بەردەوامي ب خەباتا خو ددەت تاکو ساال ) (1974ێ .
ل ساال ) (1974د شەرکيدا ل سەرتيزى  /گاللەدگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گورستانا سەرتيزى ت تەﭬەشارتن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1449
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4929 :

حمان
عەبدول ەح
ق عەلی ع
ميل سادق
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370511856
شورەشا
ک گوندێ )ئئ مينک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .ببەشدارى د ش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )947
ژ داﯾک
ل بەتاليونا وەەﯾسى بانى سەرب ھيزا ش خان ﭬەو
 (197ێ دگەل
ساال )73-1965
ئەﯾلول دا کرﯾەل س
سير ل دل ووى کرﯾەو
ى شەرى دا للدەم توپ ببارنکرن تەئس
ێ کەرکوک دا کرﯾەو دوى
دارى د شەرێ
پشکد
مھورى
ەخانا بەغدا ککرﯾەو پاشى رەوانەى خەستەخانا جم
سنجارى رەوانەى خەستە
ب ھاررﯾکارﯾا على س
ل دھوک .
کرﯾەل
خودێ
ەبەردلوﭬانيا خ
جمھورى ل ددھوک دچيتە
ستانا دلى ل نەخوشخانا ج
ل ساال ) (1973ژ ئئەگەرێ راوس
مەزن و دگەھيتە ککاروان نەمراا .پلە :پ.م
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1450
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
ێ کەس :ق .تﯚپباران
جورێ
باژ ر:
دھﯚﯚک
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە4930 :

عەبدو
ولقەھار ع
ميل عەبدو
جەم

ئييبراھيم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518115512827
سەرب ناحيا )ککانی ماس ( ﭬە
گوندێ )ئورە( ﯾەس
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾەخ
شرﯾن سەرب
شورەشا گوال
ن
 (198دگەل ر کخراوا
الن دا کرﯾەلسااال )88-1980
شکداری د ش
پش
شداری د سەررھلدانا بيروزا ساال )
شی
 (1991دا کرﯾەو پاش
1
لييژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەبەش
ساال  1993بەرردەوام بوﯾە
ەل ئەحمەد ئوورەی تاکو س
دبيتەپ.م دگە
ەکا دوژمنی ل گوندێ ئورەەت تە شەھيدکرن و
ێ پەقينا مينە
 (1ب ئەگەرێ
ل ساال )1993
دگەھيتە کاروان نەمرا
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2471
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
کورد
ننەتەوە:
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باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
ين
جورێ کەس :قوربانيی مين
ج
بباژ ر:
دھﯚک
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پپارتی:
ژمارە4931 :

د
ی محەمەد
ميل عەلی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501111318
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=437
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4932 :

سەعدۆ
سەرحان س
ميل محﯚ س
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518182412830
گوندێ )گەرماﭬا( ﯾﯾەسەرب ناحييا )س م ل( ﭬﭬە
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1972ﯾەخ
ەر بارەگاﯾ ت بەعسيا
د سەرھلدانا بيروزا بوھارا ساال ) (1991و دەم ھ رش کرﯾەسە
ھاتيە
کومەلگەھا مس رﯾک ھ
ا
جەنازێ وی ل
شەھيدکرن و ج
ل دەﭬەرا س م ل ت تە ش
ﭬەشارتن
ﭬە
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2474
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4933 :

جەميل محەمەد ئەحمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511857
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )گرفيلى( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1972ێ دگەل بەتاليونا ئ ک سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974ل گەلي بوسرﯾانا ب قەزا و قەدەر بدەست خالد کوچر ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمر .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1451
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4934 :

جەميل محەمەد حەجى مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712238
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .خەلک گوندێ )ئالەکينا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979وەک ر کخستي نھ نى دگەل شەھيد محەمەد سا ح بوتى
)ر کخراوا ئاشتى( و ژبەر ئەرک وى ﯾ زﯾرەک و چاالک دبيتەبەرپرس شانەکا سەرەکى و پاشى
لساال ) (1983دبيتەبەرپرس ر کخراوا ناﭬبرى و ھەمى ئەرک و فەرمان ت پارتى بجە دئينان و چەندﯾن
چاالکى ﯾ ن نھ نى ئەنجام داﯾنەمينا :
1بەالفکرنا چاپەمەنى و بەالﭬوک ت پارتى د ناڤ باژ رێ دھوک دا .
2پەقاندنا نارنجوکەک لدھوک .
3دانانا نارنجوکەک بو ناڤ ترومب لەکا رەفيق ن بەعسيا ل باژ رێ ميسل .
و چەندﯾن چاالکي ن دى ﯾ ن جورا و جور .
ل ساال ) (1985ھاتيەگرتن بدەست سيخور ن رژ ما بەعسيا ل باژ رێ دھوک و پشتى ل دان و
ئەشکەنجەدانەکا زور ت تەﭬەگوھاستن بو ھەﯾئا کەرکوک و پاشى ت تەﭬەگوھاستن بو ئەمنا گشتى ل
بەغدا و پشتى حەفت ھەﯾﭭا ژ گرتنا وى حکم س دارەدانا وى دەردکەﭬيت و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1931
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
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جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4935 :

جەميل محەمەد عەلی عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511858
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )باجلورێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1966ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1967د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل زوزک و ھندرﯾنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا دﯾانا ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1452
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4936 :

جەميل مەم بابيزدﯾن سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712234
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )سينيا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967دگەل عسمت سبرى ن روەى .بەشدارى د شورەشا گوالن دا
کرﯾەلساال ) (1983-1979دگەل عسمت سبرى ن روەى .
ل ساال ) (1983ب ئەگەرێ ل دانا برﯾسي ل پيرانشەھر گيان خو ژ دەست ددەت و دچيتەبەردلوﭬانيا
خودێ مەزن و جەنازێ وى ل ئوردﯾگاﯾ ز وەھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1927
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە4937 :

جەميل نبى داود شەھوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711478
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=640
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4938 :

چولى جەعفەر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911641
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1198
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4939 :

چولى نورى محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811203
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=63
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4940 :

چﯚلى ئەسعەد سەليم حەمزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712231
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە .خەلک گوندێ )د راگژن ک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل خالد کوچەر سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1987ل ز وکا محەمەدێ ﯾاسينا دەم د ئەرک پ شمەرگاتي دا مارى پ ﭭەداﯾەو گيان خو
ژ دەست داﯾەو جەنازێ وى ل گوندێ م سک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1924
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4941 :

چيچﯚ جومعە سا ح حەجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612219
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )ئاکرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ئاکرێ(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ).(1975-1961بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976دگەل
شەھيد ادرﯾس بارزانى.
ل ساال ) (1981ل گەلي بنارێ ل ئيران ب ئەگەرێ رەميا بەفرێ د خەندقيت و دچيتەبەر دلوﭬانيا
خودێ.پلە :پ.م  /ئامر فەوج
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1910
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4942 :

چينە جانگير چينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511861
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )باجو کەندال( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1970ێ دگەل ھ زا زاخو .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ پەقينا مينەک ل سەرێ چياﯾ باﭬيا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گوندێ مام شﭭان ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1457
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4943 :

چەلەبی عەبدولقادر عەسالن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511848
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )قارقاراﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1963ێ دگەل حەسەن على گەرماﭬى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1967ب ئەگەرێ پەقينا مينەک ل گوندێ قارقاراﭬا 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=1442
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە4944 :

حاجى حەسەن ئەحمەد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511863
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )ئەتروش ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل بەتاليونا حاجى ميرزا سرﯾا امين سليم
ئەتروشى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1969ل گوندێ ئازەخ دەم ھ رشا دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ل ئەتروش ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1459
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4945 :

حاجى س مان ئيسماعيل خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111320
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=439
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4946 :

حاجى عومەر زﯾاب مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518260412833
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .
خەلک گوندێ )گرفيلى( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل( ﭬە .
پشکدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ))1975-1968
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د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا و ل ن زﯾک گوندێ مەرون
ھاتيە گولە بارنکرن و شەھيد دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2478

دھ تە گرتن بدەست

رژ ما بەعسيا و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :گوللەبارانکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4947 :

حاجى عەبدولقادر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511864
ژ داﯾک بووﯾ ) (1885ﯾە .خەلک گوندێ )گوندک نەبى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966ێ .
ل ساال ) (1966ت تە شەھيد کرن لدەم ھ رشا دوژمنى بو سەر دەﭬەرێ .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1460
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4948 :

حاجى مەحمود محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911246
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=238
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4949 :

حاجى ناجى عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811222
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=155
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4950 :

حاجی قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813395
دانيشتووی :خانيک ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون62 13 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=324
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4951 :

حاجی موسا عەبدی عومەر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500373712321
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .
خەلک گوندێ )جوم جيھان( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1985دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1987ل بارەگاﯾ ليژنا ناوچا دھوک ل گەلناسک ب ئەگەرێ پەقينا گولەک د ئاگری دا
دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل گوندێ بورجينی ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2016
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4952 :

حاجی نەجاتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813394
دانيشتووی :ن چە ن ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=325
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4953 :

حازم جەعفەر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811223
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=156
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4954 :

حازم حاجی محەمەد حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518270212834
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾەخەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾەسەرب قەزا )سم ل( ﭬە.
پشکداری دشورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) .(1964-1963پ.م بوﯾە
بەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو رولەک باش ھەبوﯾەو ھ رش برﯾەسەر بارەگاﯾ
بەعسيا ل دﭬەرا سم ل و ﯾ ھاتيەتاوانبارکرن ژالﯾ بەعسيا ﭬەب کوشتنا ئ ک ژ عەناسر ن وان
بناﭬ رەفيق شعالن و ل ساال  1999ل ميسل ھاتيە گرتن ژالﯾ رژ ما ژناﭬچوﯾﭭەو ل ساال  2000ل
زﯾندانا بەغدا ھاتيەس دارەدان
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2479
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4955 :

حازم سدﯾق حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811610
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1165
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4956 :

د ئەحمەد محەمەد
م محەمەد
حازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518522412838
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە .
ە سەرب ناحييا )ئەتروش( ﭬە .
ێ )برﯾفکا( ﯾە
خەلک گوندێ
خ
)198
ساال )86-1984
الن دا کرﯾە لس
شورەشا گوال
شکدارى د ش
پش
 109ليوا شاە  2فرقا  3سرﯾا  4ﯾا لەشکەررێ
گەل فوجا 1
ساال  2005ددبيتە پ.م دگە
لس
عيراقا فيدرال .
ع
تە شەھيد کررن و
رێ تلەعفر ت ە
دا دگەل تيروررستا ل باژ ێ
 (2دشەرەکيد
ل ساال )2005
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پللە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2481
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە4957 :

جيد
عەلی مەج
م مەجيد ع
حازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518275112835
سەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
گوندێ )زﯾناﭬا( ﯾەس
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾەخ
لول دا کرﯾەللساال ))1975-1968
شورەشا ئەﯾلو
شکداری د ش
پش
ەر بارەگاﯾ ت ببەعسيا
شەک دا بو سە
د سەرھلدانا بوھارا بيروزا ساال ) (1991دا و دھ رش
مرا
دگەھيتە کاروان نەم
ە
نو
ە شەھيدکرن
ل فەﯾدﯾ ت تە
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2480
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4958 :

حامد عەبدو

ميرە سورە حەمە خان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511865
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )ميشەرو( ﯾەسەرب ناحيا )گرمک(ﭬەل پار زگەھا سل ماني .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل ھ زا خەبات .
ل ساال ) (1974د ھ رشەکا دوژمنى دا ل چياﯾ ئەزمر 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=1461
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4959 :

حس ن ئادم قەتران ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111723
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .
خەلک گوندێ )ھيزان( ﯾە سەرب ناحيا )م رگەسور(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1961ێ دگەل ھ زا ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ مەتينى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ ناﭬبرى لگورستانا گوندێ قومرﯾ ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1312
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان

ﻻﭘەڕە
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4960 :

حس ن ئەحمەد حس ن حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111722
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .
خەلک گوندێ )ئ تيت ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا تيمور ش خکى سەرب
ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ ئ تيت 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=1311
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4961 :

حس ن ئەسعەد حس ن ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501124712334
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )گوتبە( ﯾە سەرب ناحيا )سيميل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1986-1980ر کخستي نھ نی بوﯾە کادرێ ر کخراوا
شفق سەرب ليژنا ناوچا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1986ھاتيە گرتن بدەست دوژمنی و ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيە س دارەدان و شەھيد دبيت و
جەنازێ وی ل س م ل ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2029
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4962 :

حس ن جەمﯚ ئيسماعيل حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111724
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .
خەلک گوندێ )ئ توت ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل غازى حجى ملو سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ژ الﯾ

ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا گوندێ ئ تيت
کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1313

دوژمنى ﭬە ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4963 :

حس ن حاجى حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811518
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=785
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە4964 :

حس ن حەجى حەسەن ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111327
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=446
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4965 :

حس ن حەسەن عەنتﯚ جانگير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111726
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )ئاف خان ( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1968ێ دگەل سرﯾا محەمەد حاجى بەتاليونا
محەمەد بامەرنى سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ پەقينا مينەک ن زﯾک گوندێ 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=1315
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4966 :

حس ن خالد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111727
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .
خەلک گوندێ )بادێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1965-1961ێ دگەل مال على اسماعيل سەرب ھ زا
دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ لومانا 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=1316
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4967 :

حس ن رەسوڵ تمر تتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111328
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=448
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4968 :

حس ن رەشيد ئەﯾوب محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812283
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )ئەلکيشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1980دگەل ميکائيل ئەلکيشکى سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە .ل ساال ) (1987د ھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دوژمنى ل گوندێ لومانا ھاتيە ﭬەشارتن
و جەنازێ وى ل شاخک 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=1981
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4969 :

حس ن سا ح ﯾوسف خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812270
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .خەلک گوندێ )ئەرەدنا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976ر کخستي نھ نى بوﯾەدگەل مەفرەزا محمود ئ زدى .ل ساال
) (1976ھاتيەگرتن بدەست دوژمنى ل گوندێ د رک و ت تەگولەبارنکرن و شەھيد دبيت و پشتى دوو
روژا جەنازێ وى تەسليمى کەس و کار ن وى کرﯾە .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1964
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :گوللەبارانکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4970 :

حس ن شەعبان س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811613
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1168
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان

ﻻﭘەڕە
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4971 :

حس ن عادل تﯚفيق رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111728
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .
خەلک گوندێ )دھوک( ﯾە سەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1965ێ دگەل محەمەد حسن باجلورى سەرب
ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل شکەفتا سمتى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
چومان ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1317
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4972 :

حس ن عومەر حەسەن ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111330
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=450
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4973 :

ﻻﭘەڕە
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سن
س ن عەلی تيتان حس
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501111329
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=449
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4974 :

سا ح
س ن عەلی عومەر س
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365811614
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1169
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4975 :

ەلی
س ن عەلی نەجم عە
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520070812857
ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک(
ب
گوندێ )ز وکا عەبووی(
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾەخ
ﭬە
ەپ.م دگەل عزالدﯾن
کرﯾەو پاشی دبيتە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
بوﯾە
سوپاﯾ  15ﭬﭬەتاکو  2003بەردەوام ە
ز وکی ل ھ زا  15سەرب س
ل ساال )2003
 (2ل شەرێ ئازادﯾا عيراق ل ميسل ت تە شەھيدککرن و دگەھييتە
ککاروان نەمرا
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2502
2
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تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە4976 :

شەعبان
س ن فەتاح ئەحمەد ش
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520114812859
ەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
گوندێ )دزگەه( ﯾە
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾەخ
وەک سەر پەل دگگەل ھ زا
لول دا کرﯾەللساال ) (1975-1961ک
شورەشا ئەﯾلو
شکداری د ش
پش
شا
ساال  1975ئااوارەی ئيران بوﯾەبەشداری د شورەش
شتی نەکسا س
ئاام دﯾ و پش
نەھری سەرب ليژژنا ناوچا
ی
ساال ) (1988- 1976وەک بەرپرس ر کخراوا
گگوالن دا کرﯾەلس
ساال ) (1991ددا کرﯾەو ەک ببەرپرسەک
گگوالن بەشدارری د سەرھللدانا بيروزا س
ەتاح گولی
ھوک دگەل فە
ەشکەری ل ميحورەێ دھ
لە
شەھيدکرن و
ەکا دوژمنی ل زاوﯾتەت تە ش
ێ پەقينا مينە
 (1ب ئەگەرێ
ل ساال )1991
دگەھيتە کاروان نەمرا
ەندام ميحورری
پللە :پ.م  /ئە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2504
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
ننەتەوە:
کورد
باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
ين
جورێ کەس :قوربانيی مين
ج
بباژ ر:
دھﯚک
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پپارتی:
ژمارە4977 :

عەبدو
ەد تاھر ع
س ن محەمە
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20500334912319
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )952
ژ داﯾک
ە سەرب ناحييا )چەمانک (ﭬە.
سپيندارێ( ﯾە
خەلک گوندێ )س
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1968
بەشد
زدی سەرب ليژننا ناوچا
مەحمود ئ ی
ەل مەفرەزا م
ال ) (1978دگە
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾە لساال
بەشد
ش خان ﭬە .
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رومان دکەﭬيتە بوسەکا دوژمنی و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گوندێ

ل ساال ) (1978ل گەلي
ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2014
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4978 :

حس ن محەمەد حەسﯚ شەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111729
ژ داﯾک بووﯾ ) (1902ﯾە .
خەلک گوندێ )ک لک( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963ێ دگەل حسن حامد ھاجانى سەرب ھ زا زاخو
ﭬە .
ل ساال ) (1963د بەرالسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ مەتينى 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=1319
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4979 :

حس ن محەمەد عەبدو

عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520160212860
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .
ﭬە .
سەرسنک( ە
ەرب ناحيا )س
سک ( ﯾە سە
ێ )گەربەراس
خەلک گوندێ
خ
دھوک و
ک
ەل ھ زا
 (1975-1973دگە
1
لول دا کرﯾە لساال )
شورەشا ئەﯾلو
شکدارى د ش
پش
سا ساال  1975ئاوارى ئيران دبيت .
شتى نەکسا
پش
ھوک ﭬە .
 (198سەرب ليژنا ناوچا دھ
ساال )84-1977
شورەشا گوال ن دا کرﯾە لس
شکدارى د ش
پش
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشدارى د س
بە
 (199دا کرﯾە دگەل ش خ على گەلي رومانى
تە
ەمن ل باژ ررێ دھوک للروژا  3.14ت ە
ش کرﯾە سەر بارەگاﯾ ئە
و لدەم ھ رش
کاروان نەمرا .
شەھيد کرن و دگەھيتە کا
ش
پللە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2505
5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە4980 :

ەد عەلی محەمەد
س ن محەمە
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20501095912333
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )954
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )زمار(ﭬە .
ل موسا( ﯾە س
خەلک گوندێ )تل
گەل ر کخراوا ھەلمەت
 (19ر کخستي نھ نی دگە
ال )987-1983
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾە لساال
بەشد
ب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە .
سەرب
دارەدان و جەنازێ ووی ل
ن
ل ساال ) (1987ھااتيە گرتن بدەەست ن رژ م و ل زﯾندانا ابو غر ب ت تتە س
ستانا زمار ھاتييە ﭬەشارتن .
گورس
پ.م
پلە  :پ
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2028
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:
پياواان
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ش وەەزار:
ک .باکوور
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
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ژمارە4981 :

حس ن ميرزا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811615
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1170
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4982 :

حس ن مەحمود ئيسماعيل حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111730
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )ن روە( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1968ێ دگەل بەتاليونا ئەحمەد شانە سەرب
ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ چياﯾ زاوا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
کيلکا بەروارﯨيا ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1320
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4983 :

حس ن نيعمەت عەبدى ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111731
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .
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خەلک گوندێ )گوندک نەبى( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1968-1963ێ دگەل ميرخان باوەرکى .
ل ساال ) (1968ل گوندێ باوەرک ب دەست ت جاش ت دوژمنى 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=1321
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4984 :

حم

مراد بسى خلف

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313502011576
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=964
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4985 :

حنان حاجى عيدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811618
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1173
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4986 :

گی
س ن جەنگ
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813386
س
شتووی :بەلقزەن ،سە ماس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=333
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە4987 :

سەن پور
س ن حەس
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813387
سە ماس
سپی دەڕە ،س
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=332
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4988 :
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وھی
س ن شکو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813390
س
شتووی :ن چە ن ،سە ماس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1359 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=329
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە4989 :

مەدی
س ن محەم
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113450
سە ماس
سورماناوا ،س
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=474
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە4990 :

شی
س ن نەقش
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918078
شتووی :س رۆۆ ،سە ماس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن:
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3991
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە4991 :

حيکمەت رەشيد محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811616
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1171
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4992 :

حيکمەت سەعدو

جاسم عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501044112331
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )پيرومەرا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983-1982دگەل ر کخراوا جميل ب سفکی سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1983ل قەالدزێ ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنی ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر
لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /کادرێ ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2026
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4993 :

حەبيب رەشيد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111707
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .
خەلک گوندێ )ئورەى( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1963ێ سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1969د کەﭬيتە بوسەکا دوژمنى ل دەﭬەرا ئام دﯾ 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=1296
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4994 :

حەبيب عەبدو

خاليد حاجی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515480012367
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .
خەلک گوندێ )ئەرەدنا( ﯾە سەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1982دگەل سمکو ئام دی سەرب بارەگاﯾ لق1
ﭬە .
ل ساال ) (1987د کەﭬيتە بوسەکا دوژمنی ل گوندێ ئەرەدنا و ت 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=2044
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4995 :

حەبيب مەتى مەنسور کجوجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511866
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )ئەلقوش( ﯾەسەرب ناحيا )ئەلقوش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1962ێ دگەل على تاھر حەسەن سەرب ھ زا ش خان ﯾا
حسو ميرخان ﭬە .
ل ساال ) (1974ل دەﭬەرا ش خان ب توپ ن دوژمنى 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=1462
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە4996 :

حەجى ئەحمەد محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111708
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .
خەلک گوندێ )ھەسنەکا( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1962-1961ێ دگەل سرﯾا على عبو ھەسنەکى
سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1962لدەم بەرسينگرتنا دوژمنى ت تە شەھيد کرن ل دەﭬەرا باتيفا و جەنازێ ناﭬبرى ل
گوندێ بوصەل ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1297
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

ﻻﭘەڕە
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رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە4997 :

ن
فا شەنگين
ەد مستەف
جى ئەحمە
حەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518563312840
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .
ە سەرب ناحييا )ب بو( ﭬە .
ێ )سينيا( ﯾە
خەلک گوندێ
خ
لول دا کرﯾە لساال )
ەل محەمەد تااھر
 (1975-1961دگە
1
شورەشا ئەﯾلو
شکدارى د ش
پش
1975
ئاوارەى ئيران بوﯾە.
ى
ەکسا ساال 5
ب ھ زا ئام دﯾﯾ ﭬە و ل نە
ب زنورى سەرب
خراوا
ەرپرس ر کخ
 (198وەک بە
ساال )88-1977
الن دا کرﯾە لس
شورەشا گوال
شکدارى د ش
پش
ب لق  1ﭬە .
ەسار سەرب
پە
گرێ ھ زا تاﯾبەتا بادﯾنان و
 (199دا کرﯾە وەک ج ێ
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشدارى د س
بە
شەھيد کرن و
سرێ ت تە ش
ەقينا مينەکا ددوژمنى ل ب س
ل  2.4.1991ب ئەگەرێ پە
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پللە  :پ.م  /ج گرێ ھ زێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2484
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
کورد
ننەتەوە:
باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
ين
جورێ کەس :قوربانيی مين
ج
دھﯚک
بباژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پپارتی:
ژمارە4998 :

دﯾن س ماان
جى بەھاد
حەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501111321
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=440
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە4999 :

حەجى حس ن سەﯾفﯚ خەليل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511867
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .خەلک گوندێ )ئ کماال خابيرى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1968ێ سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬەبەتاليونا عەرﯾف ناسر .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا،
بو زانين جەنازێ ناﭬبرى ل حاجى عمران ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1463
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5000 :

حەجى حەسەن عەبدو

سا ح

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111709
ژ داﯾک بووﯾ ) (1907ﯾە .
خەلک گوندێ )ب رومان( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ دگەل محەمەد تاھر ن روەى سەرب ھ زا
ئام دﯾ .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا بەروارى ﭬاال ت تە شەھيد کرن و جەنازێ ناﭬبرى
ل گوندێ شيف ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1298
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد

ﻻﭘەڕە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5001 :

حەجى حەسەن مستەفا خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111710
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .
خەلک گوندێ )خورکى( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا بارزان دا کرﯾە دگەل عبدالعزﯾز حجى ملو ى .
ل ساال ) (1946بدەست دوژمنى ل گوندێ ھەلوە ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر لو رێ ھاتيە
ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1299
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5002 :

حەجى حەﯾدەر عەلی عەبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111711
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .
خەلک گوندێ )گرێ پەحن ( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1968ێ.
ل ساال ) (1968ل گوندێ گرێ پان ل دەﭬەرا فەﯾدﯾ ب دەست
کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1300

جاشا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد

ﻻﭘەڕە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5003 :

حەجى د والى عبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111322
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=441
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5004 :

حەجى سا ح مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811224
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=158
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5005 :

حەجى سەليم عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111323
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=442

ﻻﭘەڕە
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5006 :

حەجى شەھباز مستەفا قەرتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111712
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )شکەفتيان( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1964-1961ێ دگەل تاھر على ز دک سەرب ھ زا
ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1964لدەم ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ مر با ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ
سەرکاف ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1301
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5007 :

حەجى عومەر محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511868
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )تروانش( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ دگەل عمر تروانشى سەرب ھ زا ئەسعەد خوشﭭى
ﭬە .
ل ساال ) (1975ل گەورﯾا عەمر ئاغاى ت تە شەھيد کرن بدەست ن دوژمنى و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1464

ﻻﭘەڕە
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5008 :

حەجى فرحان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811225
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=159
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5009 :

حەجى الوند عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711479
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=644
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5010 :

حەجى وحيد سەليم عومەر

ﻻﭘەڕە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111324
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=443
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5011 :

حەجى ﯾونس حەجى خەچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511869
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )سورﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1962ێ دگەل شەھيد وەﯾسى بانى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1968دکەﭬيتەکەمينەکا دوژمنى ل زاوﯾتە و ھاتيە شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1465
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5012 :

حەجی پيرۆ خانﯚ ھاجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515423312362
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .
خەلک گوندێ )پ رومان( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1987دگەل عيسمەت سەبری ن روەﯾی.
ل ساال ) 1988ب گولەکا دوژمنی ل خواکورکی ھاتيە برﯾندار کرن و ت تە رەوانەکرن بو ئيران و ل
ئوردﯾگاﯾ ز وە دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2042
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5013 :

ول ەحمان محەمەد عەلی
جی عەبدو
حەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21519025812842
حيا )زاوﯾتە( ﭬە
گوندێ )باجلورێ( ﯾەسەرب ناح
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾەخ
حەسەن
دگەل محەمەد ح
ل
لول دا کرﯾەللساال )(1975-1961
شورەشا ئەﯾلو
شکداری د ش
پش
بااجلوری
دوژمنی بو سەر دەەﭬەرا
ی
ەگەرێ توپ باارنکرنا
د سەرھلدانا بوھارا ساال ) (1991ب ئە
شەھيدکرن و دگەھيتە کااروان نەمرا
فەﯾدﯾ ت تە ش
فە
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2487
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
کورد
ننەتەوە:
باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
ج
دھﯚک
بباژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پپارتی:
پ .د .ک.
ژمارە5014 :

ی عەبدو
جی عەلی
حەج

م
ئيبراھيم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20501240112341
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )925
ژ داﯾک
(ﭬە .
ە
ی ماس
ب ناحيا )کانی
خەلک گوندێ )کاارە( ﯾە سەرب
سفی سەرب ببارەگاﯾ
جمەدﯾن ﯾوس
 (19دگەل نەج
ال )984-1980
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾە لساال
بەشد
لق  1ﭬە .
شەھيد کرن و
د
دوژمنی بو سەر بارەەگاﯾ لقی 1ت تە
ی
پ بارنکرنا فرووک ت
ل ساال ) (1984ب ئەگەرێ توپ
دێ کارە ھاتييە ﭬەشارتن .
ێ وی ل گوند
جەنازێ

ﻻﭘەڕە
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پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2036
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5015 :

حەسەن ئيبراھيم جاسم سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111325
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=444
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5016 :

حەسەن ئەسکەندەر عومەر ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812285
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .خەلک گوندێ )جومجھان( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1985دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل سەرب ليژنا دھوک ﭬە.
ل ساال ) (1987ل بارەگاﯾ ليژنا ناوچا دھوک ل گەلناسک ب ئەگەرێ پەقينا گولەک دناڤ ئاگرﯾدا
دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وى ل گوندێ بورجينى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1983
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5017 :

حەسەن تەﯾب سەعيد قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611870
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1963ێ دگەل سل مان بندى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974ل حاجى عمران د ھ رشا دوژمنى 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=1466
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5018 :

حەسەن حاجی تاھير س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501203712339
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )بوتيا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1963دگەل ھ زا دھوک.
ل ساال ) (1988دەم ژ دەﭬەرا رزگاری ھاتيە مالتاﯾ بو برنا ئەرزاقی د کەﭬيتە بوسەکا دوژمنی و
ھاتيە گولە بارنکرن و شەھيد دبيت و جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2034
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5019 :

حەسەن حس ن عوسمان بانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111713
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .
خەلک گوندێ )باني ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1972ێ دگەل ھ زا حسو ميرخان .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا ل سەرێ چياﯾ زاوا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا ،بو زانين جەنازێ ناﭬبرى کەتيە دەست ن دوژمنى .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1302
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5020 :

حەسەن حەسەن سفەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813393
دانيشتووی :ن چە ن ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=326
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5021 :
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حەسەن خەليل ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111715
ژ داﯾک بووﯾ ) (1900ﯾە .
خەلک گوندێ )ئام دﯾ ( ﯾە سەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ و پاشان ھاتيە گرتن و رژ م نەفى
کرﯾە سەماوا .
ل ساال ) (1963ل باژ رێ سەماوا ت تە ئەشکەنجەدان ژالﯾ سيخور ن رژ م ﭬە و شەھيد دبيت و
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1304
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5022 :

حەسەن خە ەف عەلی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111714
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )تربەسپي ( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1972ێ دگەل بەتاليونا سيد عبوش سەرب ھ زا
زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1974دەم ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ تربەسپي 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=1303
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5023 :

حەسەن رەسوڵ تيلی کەرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501185412338
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .
خەلک گوندێ )ب بو( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1984دگەل عەلی ت لی سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1985ھاتيە گرتن بدەست دوژمنی و ل کەرکوک ت تە س دارەدان و جەنازێ وی ھاتيە
بەرزەکرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2033
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5024 :

حەسەن سا ح ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501111326
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=445
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5025 :

حەسەن سدﯾق عەبدو

تەھا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519353512847

ﻻﭘەڕە

2255

http://www.kurdipedia.org

ش(
گوندێ )ھەسنەکاا( ﯾەسەرب نناحيا )ئەتروش
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1972ﯾەخ
ھيم
پ.م دگەل ئيبراھ
ﭬەپبەشداری د سەرھلداناا بيروزا ساال ) (1991دا کررﯾە وەکو م
ﭬە
دﯾ
دەم ھ رش بررﯾەسەر سەرربازگەھا فەﯾد
 1991/31م
حەجی مەلو و ل روژا 1/16
ح
شتيەکاروان نەمران
دکرن و گەھش
ھاتيە شەھيد
ھ
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2491
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5026 :

حاجى
ﯚ کەندال ح
سەن سلﯚ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370111716
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )907
ژ داﯾک
حيا )س م ل(ﭬﭬە .
خەلک گوندێ )ئاڤ تەحل ( ﯾﯾە سەرب ناح
سەرب ھ زا
ب
على على
 (19ێ دگەل بەتاليونا ى
ال )969-1963
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد
زاخو ﭬﭬە .
ەل دوژمنى ت تە شەھيد ککرن و دگەھيتتە
شەرەکيدا دگە
ل ساال ) (1969ل گوندێ فەق حسين د ش
کاروان نەمرا .
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=1305
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5027 :

شاھين
سەن ش خ ئﯚمەر ئييبراھيم ش
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370111717
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )934
ژ داﯾک
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خەلک گوندێ )چ ى( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل سليم ئەحمەد چ ى سەرب بارەگاﯾ
بارزان ﭬە بوﯾە .
ل ساال ) (1961ل سەرێ دارێ دەﭬەرا ر گانيا د شەرەکيدا دگەل دوژمنى 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=1306
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5028 :

حەسەن شەعبان حەسەن ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501064112332
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1973دگەل حمو کەمەکی.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983-1980دگەل حمو کەمەکی .
ل ساال ) (1983د کەﭬيتە بوسەکا دوژمنی ل دەﭬەرا ب کوﭬا و ت تە شەھيد کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2027
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5029 :

حەسەن عوسمان عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811612
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1167
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5030 :

حەسەن عومەر شەرﯾف شەعبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515312112358
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .
خەلک گوندێ )سەرتەنگ ( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1974دگەل ھ زا زاخو.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال )(1988-1983دگەل ر کخراوا شەھيد مەحمود ﯾوسف
سەرب ليژنا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1988ل گوندێ ھ زاوا دکەﭬيتە بوسەکا دوژمنی و شەھيد دبيت و جەنازێ وی کەتيە
دەست ن دوژمنی و ھاتيە بەرزەکرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2039
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5031 :

حەسەن عيسا عوسمان خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111719
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )تاژﯾکا( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1963ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب
ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل حاجى عمران ت تە شەھيد کرن 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=1308
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5032 :

حەسەن عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811611
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1166
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5033 :

حەسەن عەسکر سەليم ئەﯾوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501170712337
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .
خەلک گوندێ )ز وا شفيق( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل ھ زا دھوک .
ل ساال ) (1987کەتيە بوسەکا دوژمنی ل باسک ئوزمانا و ھاتيە رەمی کرن ل دەﭬەرا فەﯾدﯾ
شەھيد دبيت .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2032

و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5034 :

حەسەن عەلی تەمﯚ خاستﯚ حەسﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515323412359
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .
خەلک گوندێ )خندک( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1976ر کخستيي نھ نی بوﯾە دگەل ابو عنتر سەرب
ليژنا ناوچا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1976دەم ر بەری دکر بو نيشاندانا ر ک دگەل پ شمەرگەی ب خەلەتيﭭە ل گوندێ
ک لک بدەست پ شمەرگا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گوندێ بەدەليا ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2040
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5035 :

حەسەن عەلی حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111718
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .
خەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1961ێ ئامر بەتاليونا دوو بوﯾە سەرب ھ زا
دھوک ﯾا على خليل .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ پيرومەرا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گوندێ سندورێ ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /ئامر بەتاليون
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1307
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

ﻻﭘەڕە
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5036 :

حەسەن فەتاح ئەحمەد شاھين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111720
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1961ێ دگەل ھ زا بالەک ﯾا مستەفا ن روەﯾی .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەورﯾا عەمەر ئاغاى 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=1309
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5037 :

حەسەن فەتاح ﯾونس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611871
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .خەلک گوندێ )ئام دﯾ ( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961دبيتەپ.م دگەل سوفى حامد سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬەو پاشان
ت تەگرتن ژالﯾ دوژمنى ﭬەو ھاتيەئەشکەنجدان .
ل ساال ) (1969پشتى ئەشکەنجدان ژ الﯾ دوژمنى ﭬەت 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=1467
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:

ﻻﭘەڕە
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کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5038 :

حەسەن محەمەد حەسﯚ شرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370611872
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )ک لکا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1963ێ ئامر سرى بوﯾەدگەل عيس سوار و د چەندﯾن چەلنگيدا
پشکدار بوﯾەمينا شەرێ باتيفا و شەرێ عينزاال و شەرێ چياﯾ مەتينى و چەندﯾن شەر ن دى .
ل ساال ) (1974ت تەگرتن ژ الﯾ دوژمنى ﭬەو ھەر لوێ سال ت تەس دارەدان و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل ئاﭬا تەحل ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر سرى
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1468
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5039 :

حەسەن محەمەد عەلی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501154312336
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .
خەلک گوندێ )ھەد نەی( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1980-1976دگەل سيد سا ح و زعيم عەلی .
ل ساال ) (1980ل سنورێ تورکيا و ل گوندێ زاوﯾتە د ئاﭬ دا خەنقييە و دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ
مەزن و جەنازێ وی ل گوندێ منيانش ل کوردستانا تورکيا ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2031
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

ﻻﭘەڕە
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5040 :

حەسەن محەمەدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813389
دانيشتووی :سورماناوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=330
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5041 :

حەسەن مشﯚ عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712251
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1945
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5042 :
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حەسەن موسا عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911247
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=239
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5043 :

حەسەن ھادی حس ن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501140712335
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .
خەلک گوندێ )گەلناسک ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1981دگەل صادق گەلناسکی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە.
ل ساال ) (1987د ھ رشەکا دوژمنی دا بو سەر گوندێ کور م ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ بابيرێ ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2030
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5044 :

حەسەن کەکﯚ حس ن کەکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515291912357
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )ئ مينک ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1974دگەل ھ زا ش خان .
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بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1981و دبيتە پ.م ل بارەگاﯾ لق  1و پاشی دچيتە
ئيران و ل ئوردﯾگاﯾ ز وە دبيتە پ.م دگەل ر کخراوا د رسم و پەشداری شەرێ دەﭬەرا سەردەشت
کرﯾە و پاشی ر کخراوا وان د رسم دھ تە ﭬەگوھاستن بو کوردستان عيراق سەرب ليژنا ناوچا
ئاکرێ ﭬە .
ل ساال ) (1982د ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن دوژمنی ل دەﭬەرا باکورمان )ئاکری( ھاتيە شەھيد
کرن و جەنازێ وی ماﯾە دەست ن دوژمنی دا و پشتی رژ م زانی خەلک دھوک ﯾە جەنازێ وی
ﭬەگوھاستيە دھوک و ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن ب ی کەس کار ن شەھيدی .
پلە  :پ.م  /ئەندام ر کخراوا د رسم.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2038
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5045 :

حەسەن ﯾاسين ئيبراھيم ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111721
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾە سەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1964ێ دگەل عەبدول ەحمان جسيم سەرب
ھ زا ھەلگورد ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل حاجى عمران ت تە شەھيد کرن و جەنازێ ناﭬبرى ھەر
ل حاجى عمران ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1310
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5046 :
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حەفزو

محەمەد تاھر عومەر شەھباز

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912299
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە .خەلک گوندێ )بيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982دبيتەپ.م دگەل عرﯾف ﯾاسين سەرب ليژنا ناوچا گوالن ﭬەو ل ئەنفال ن
رەش ن ساال ) (1988دەربەدەرى ئيران بوﯾە .
ل ساال ) (1989ل گوندێ زاراﭬا ن زﯾک ئوردﯾگاﯾ ز وە)ئيران( بدەست پازدار ن ئيران ت تەشەھيد
کرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1998
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5047 :

حەقی سەعيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813385
دانيشتووی :گيچە ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=334
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5048 :

حەمدی عەبدولرەحيم ئيبراھيم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500542512328
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )بابيرێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
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بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1971
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1976دگەل ر کخراوا شفق سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە و د چەندﯾن شەرا دا پشکدار بوﯾە مينا  :شەرێ داستانا کانی ماس و شەرێ فوجا
سوتکی و شەرێ مەتارێ بامەرن و ب بادێ و چەندﯾن شەر ن دی .
ل ساال ) (1987د کەﭬيتە بوسەکا دوژمنی ل ن زﯾک گوندێ سکرﯾن و شەھيد دبيت و جەنازێ وی ل
گوندێ بابيرێ ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2023
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5049 :

حەمدی ﯾاسين تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211331
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=451
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5050 :

حەميد ئەحمەد مستەفا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211332
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=452
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5051 :

حەميد حاجى عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211333
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=453
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5052 :

حەميد حەسەن س مان حەجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211334
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=454
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5053 :

حەميد زوب ر شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811617
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1172
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5054 :

حەميد سەعيد عيسا موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500521212327
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )سەرەرو( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1981دگەل ر کخراوا پيرس )عزﯾز تيلەری( سەرب
ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1987دکەﭬيتە بوسەکا دوژمنی ل گوندێ نزارک و ھاتيە شەھيد کرن و جەنازێ وی کەتيە
دەست ن دوژمنی .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2022
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5055 :

حەميد سەعيد مام بين رەشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211737
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .
خەلک گوندێ )ک ال سپى( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ دگەل على على سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ چياﯾ ب خ رى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى
ل گوندێ د رەبون ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە

2269

http://www.kurdipedia.org

"http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1327
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5056 :

حەميد عەبدو

محەمەد سا ح عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211738
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .
خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل ﯾوسف على سپيندارى سەرب ھ زا
ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1961د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ گارەى 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=1328
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5057 :

حەميد موسا محەمەد ئەبوزەﯾد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211335
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=455
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد

ﻻﭘەڕە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5058 :

حەميد مەولود مستەفا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211739
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )دﯾبەگە( ﯾەسەرب ناحيا )مەخمور(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل خورشيد ش ر ە .
ل ساال ) (1963ل چياﯾ ھيبەت سو تان د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1329
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5059 :

حەم

موراد بس

خە ەف

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211736
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .
خەلک گوندێ )شنگارێ( ﯾە سەرب ناحيا )شنگار(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1971-1970ێ دگەل مەال حسين شنگارى .
ل ساال ) (1971ل شنگارێ بدەست رژ ما بەعس ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل شنگارێ ت تە
ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
"http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1326
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد

ﻻﭘەڕە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5060 :

حەمەد ميرزا حاجى قﯚچى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111733
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )ربيبە( ﯾە سەرب ناحيا )فەﯾدﯾ (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1967-1961ێ دگەل ھرمز ملک چکوى سەرب ھ زا
ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1967ل معسکەرێ فەﯾدﯾ ت تە گرتن بدەست دوژمنى و ھاتيە رەمى کرن و پاشى
جەنازێ وى بدوﯾف ترومب لەک ﭬە کرﯾە و راک شاﯾە ھەتا ليوا دھوک .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1323
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5061 :

حەمەڕەش عەلی مستەفا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111735
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .
خەلک گوندێ )د رالوش( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل بەتاليونا عبدالواحد حاجى ملو سەرب
ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1961ل ناﭬبەرا گوندێ باني و د رالوش ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م  /ئامر فصيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
"http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1325
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد

ﻻﭘەڕە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5062 :

حەنا عودﯾشﯚ چەلﯚ ھورمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211740
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .
خەلک گوندێ )ئاکرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ئاکرێ(ﭬە .بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال
) (1975-1961ێ دگەل شەھيد ھورمز ملک چکو ى .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا ئالوکا 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=1330
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5063 :

حەنا ﯾەعقوب ﯾﯚنان پەترۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211741
ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )قەشەفرێ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969ێ و قەشەبوﯾەل گوندێ سورﯾا .
ل ساال ) (1969ل کارەساتا سورﯾا ھاتيەرەمى کرن ب دەست رژ م و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :قەشە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1331
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کوردستانی
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :گوللەبارانکری
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار:
پارتی:

ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە5064 :

حەکيم ئەحمەد چﯚلى ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111732
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1968ێ دگەل جميل ز وکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گورستانا
دھوک ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1322
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5065 :

حەکيم حەبيب عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500565012329
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .
خەلک گوندێ )ئورە( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1981دگەل ر کخراوا شەھيد وﯾسی بانی
سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە و پشکداری د چەندﯾن چەلنگيادا کرﯾە مينا  :شەرێ ئەتروش و گەلی
ق رکی و چەندﯾن شەر ن دی .
ل ساال ) (1985دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی ل گوندێ ئاسئاس و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ باني ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2024
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد

ﻻﭘەڕە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5066 :

ی
کيم ھاتفی
حەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813384
شتووی :ب جە ،سە ماس
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=335
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە5067 :

دە
دەر ئاغازاد
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813383
ە ماس
دانيشتووی :تتەندرۆک ،سە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=336
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
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ژمارە5068 :

حەﯾدەر ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813380
دانيشتووی :بەردەسپيان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=338
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5069 :

حەﯾدەر حاتەم عەزﯾز تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211742
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )گيلکا( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل بەتاليونا رەمەزان رەشو سەرب ھ زا ئام دﯾ
ﭬە .
ل ساال ) (1964ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى ل سەرێ چياﯾ مەتينى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
ناﭬبرى ل بامەرن ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1332
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5070 :

حەﯾدەر حس ن س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211336

ﻻﭘەڕە

2276

http://www.kurdipedia.org

سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=456
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5071 :

حەﯾدەر عەلی حەﯾدەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500455912326
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە .
خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1985دگەل ر کخراوا سربست بابيری سەرب
ليژنا ناوچا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ کانی بەالﭬ ت تە شەھيد
کرن و جەنازێ وی ل گوندێ کەال ش خوی ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2021
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5072 :

حەﯾدەر ﯾوسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813382
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سە ماس
دانيشتووی :ززندەشت ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=337
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5073 :

خالد
د تﯚفيق خ
خالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365811619
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1174
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5074 :

د تەھا عەببدولعەزﯾزز ئەحمەد
خالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501211337
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=457
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5075 :

خالد حەسەن سا ح زوب ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811966
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )ب زنورى( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل محەمەد تاھر ن روەى سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا ل سەرێ چياﯾ مەتينى دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى
ل گوندێ ب زنورێ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1603
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5076 :

خالد خورشيد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811620
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1175
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5077 :

خالد سەبری ﯾوسف عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211338
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=458
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5078 :

خالد عەبدو

محەمەد خالد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811967
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )غلبيشى( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1966د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ چياﯾ ھندرﯾنى ت تە شەھيد کرن و جەنازى
وى ھەر ل وى جھى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1604
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5079 :

خالد عەلی عەساف شابو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401422912310
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .
خەلک گوندێ )رەشەورێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1982ر کخستی بوﯾە دگەل ر کخراوا محەمەد
صارکی سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1985ھاتيە گرتن بدەست دوژمنی و ل زﯾندانا ئەبوغر ب ھاتيە س دارەدان و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2007
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5080 :

خالد محەمەد حس ن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911968
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )کاش ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1971ێ دگەل سەﯾد عەبوش سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى بو سەر چياﯾ سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وى ل سوران ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1605
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5081 :

خالد ﯾاسين رەشيد خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401482012312
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .
خەلک گوندێ )باصەوا( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1982-1980ئەندام ئيکەتيا قوتابي ن کوردستان
ماموستاﯾ زانکوﯾا سل ماني بووﯾە.
ل ساال ) (1982ھاتيە گرتن بدەستی رژﯾما بەعسيا و لزﯾندانا بەغدا ھاتيە س دارەدان.
پلە  :پ.م  /ئەندام ئيکەتيا قوتابيان
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2008

بو و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5082 :

خاليد ئيسماعيل محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500425812324
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )گرفيلی( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1977دگەل مەفرازا شەھيد زوراب )خاليد رەشيد
کﯚچەر ).
ل ساال ) (1977ل دەﭬەرا ب رمبيرێ لسنورێ تورکيا د شەرەکيدا دگەل رژ ما بەعسيا ت تە شەھيد کرن
و جەنازێ وی ل خنوکەی کوردستانا تورکيا ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2019
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5083 :

خاليد بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813379
دانيشتووی :حەسەن ئاوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=340
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە5084 :

سدﯾق خەلييل
د تەﯾار س
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20515562012369
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )970
ژ داﯾک
ﯾتە(ﭬە .
ب ناحيا )زاوﯾت
خەلک گوندێ )بووتيا( ﯾە سەرب
ەھيد
ەل ر کخراوا دداستانا کانی ماس )شە
ال ) (1987دگە
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾە لساال
بەشد
تی( سەرب لليژنا ناوچا ئامم دﯾ ﭬە .
مەد سا ح بوتی
محەم
کرن .
تە شەھيد ن
ندێ بوتيا ت ە
دوژمنی بو سەر گوند
ی
پ بارنکرنا فرووک ت
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ توپ
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=2046
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5085 :

سن
خاليد حس
د حس ن خ
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21620441812888
ناحيا )فەئيدﯾ ( ﭬە.
يا
ەسەرب
گوندێ )تلخش( ﯾە
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾەخ
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەللساال )(1975-1974بەتاليوونا سا ح نەررمو
ەشداری د ش
بە
شيخان.
سەرب ھ زا ش
س
شەھيدکرن و دگەھيتە
دﯾی ھاتيە ش
دان دا و ل بااژ رک فەئيد
 (1دسەرھلد
ل ساال )1991
ککاروان نەمرا
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2519
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
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شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5086 :

ەمەد
د حەمەد عەلی حە
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20500405412323
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )955
ژ داﯾک
حيا )س م ل((ﭬە .
ھەورﯾسک ( ﯾە سەرب ناح
خەلک گوندێ )ھ
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1974
بەشد
ملک چکوی
شەھيد ھورمز ک
د
خراوا
 (19دگەل ر کخ
ال )982-1981
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾە لساال
بەشد
ب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە .
سەرب
ەنازێ وی
ھيد کرن و جە
ل ساال ) (1982د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمننی بو سەر گگوندێ کانيکا ھاتيە شەھ
ەرسنک ھاتتيە ﭬەشارتن .
ل سە
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=2018
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5087 :

شکاک
د شکاری  -خاليد ش
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22113351814995
دانيشتووی :دداشخانە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=1934
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5088 :

خاليد محەمەد حەﯾول قوتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221073712611
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە
خەلک گوندێ )شکەفتيان( ﯾەسەرب ناحيا )ش خان( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967دگەل بەتاليونا  4سەرب ھ زا ش خان ﭬەو ل
نەکسا ساال  1975دەربەدەرێ ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976دگەل مەفرەزا مەحمود ئ زدی
ل ساال ) (1978ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ميسل ھاتيە س دارەدان و جەنازێ وی
ھەر ل ميسل ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2368
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5089 :

خانکە بەشيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223318192
دانيشتووی :سيناوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون:
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4001
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5090 :

خدر ئيبراھيم تەھا عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401544512314
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .
خەلک گوندێ )ک ستە( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1967ێ ئامر فەصيل دگەل ھ زا سەليم ئەسعەد
خوشەﭬی.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1976دگەل ر کخراوا حجی قادر گراﭬی.
ل ساال ) (1976ب ئەگەرێ ئارﯾشەکا جﭭاکی ل گوندێ کيستە ھاتيە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گورستانا کيستە ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2010
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5091 :

خدر مولحيم مودﯾر ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911969
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )پيرومەرا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل على خەليل سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1963ل گوندێ گەرماﭬا حاجى ئاغاى 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=1606
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5092 :

خزر رەشﯚ شەمﯚ تەعلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211746
ژ داﯾک بووﯾ ) (1924ﯾە .خەلک گوندێ )گرێ پان ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل على عسکەر.
ل ساال ) (1964ل معسکەر رەشيد ل بەغدا ت تەئەشکەنجدان بدەست دوژمنى و شەھيد دبيت .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1337
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5093 :

خزر مەحمود مستەفا مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401385512308
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1962ێ .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1981-1976بەرپرس ر کخراوا پ شکوتن ﯾا پارتاﯾەتی ﯾا
نھ نی سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1981ھاتيە گرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ميسل ھاتيە س دارەدان و شەھيد
دبيت و جەنازێ وی ل سەر ر يا ميسل تلعفر ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /بەرپرس ر کخراوا نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2004
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5094 :

خزقيا شليمون خنيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211745
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە .خەلک گوندێ )سەرسنک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ.
ل ساال ) (1966ت تە شەھيد کرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1336
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5095 :

خسرو حەسەن سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211339
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=459
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5096 :

خشﯚ خالد مەندۆ ئاسکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911970
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )باجد ميرى( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ دگەل محمود شمو شمو سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
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ل ساال ) (1963د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1607

ب خ رى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5097 :

خلﯚ عوسمان عەلی موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911971
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )کەلەبەدرێ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل سا ح ئەسعەد شندوخى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1961لدەم توپ بارنکرنا دوژمنى بو سەر دەﭬەرا ئالوکا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گورستانا سينا ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://ww.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1608
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
ژمارە5098 :

خوداداد قز باش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813378
دانيشتووی :بلەغور ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=341
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
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سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5099 :

خورشيد سا ح عەلی شەھاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911976
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )ش خەسن ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل حيتو بالەتەى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1962لدەم ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ گابارا 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=1613
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5100 :

خورشيد سەعدى شاھين تەﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211752
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )مەجلمەخت ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل رئوف زﭬنکى .
ل ساال ) (1969ل دەﭬەرا پشدەر 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=1343
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5101 :
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خورشيد سەليم رەشيد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911975
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )کورەمارکى( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى لسەرێ چياﯾ زوزکى 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=1612
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5102 :

خورشيد شەمسەدﯾن محەمەد سەليم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401312512305
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .
خەلک گوندێ )گەربەرساک ( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1968دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب
ھ زا دھوک ﭬە و بەشدارى دچەندﯾن چاالکيا دا کرﯾە وەکى شەرێ مەتينى و فەوجا بەربانک و
باسک ش خ مەما و جسرێ کانيکا و قارقاراﭬا و مەتارێ بامەرن و گەلي دھوک و ب تواتە و ماکوک
و باسک بەندا و گيز گەالن .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1984-1976دگەل تاھر ز وەى ر کخراوا شەھيد
محەمەد تاھر سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە و پشکدارى د چەندﯾن شەر ن دەﭬەرێ دا کرﯾە مينا شەرێ
 :گرتنا رەبيا زاوﯾتە و ل دانا رەبيا ملھبان و بانى رەشک و فوجا سکرﯾن و دانا بوﯾسەک ل جسرێ
دﯾليا و صادﯾا و سەﯾداﭬا و گەلەک جەلەنگي ن دى .
ل ساال ) (1984د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ کور م ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وى ل گورستانا گوندێ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2001
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5103 :

خورشيد محﯚ بوبﯚ ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912300
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )فق حسين( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ).(1975-1974بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )(1988-1983
ێ دگەل ليژنا ناوچا دھوک باشى ھاتيەﭬەگوھاستن بو ليژنا ناوچا ش خان دگەل حەسەن مجيد و
پاشى ھاتيەﭬەگوھاستن بو ئيران ل ساال ) (1988لدەم ﭬەگەرﯾانا وى ژ ئيران لسنورێ ترکيا
بدەست جاش ت ترکيا ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى لسنورێ ترکيا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1999
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5104 :

خوشابا ﯾونان اوراھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811621
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1176
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5105 :

خوشەﭬى چەلەبى عومەر ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211751
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )ساکا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1973ێ دگەل ھ زا بالەک .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ت تە شەھيد کرن ل حاجى عمران و جەنازێ
وى ھەر لو رێ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1342
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5106 :

خەسرەو حس ن حەسەن موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401402312309
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾە سەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1974ێ دگەل ھ زا ئام دﯾ .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1982وەک بەرپرس ر کخراوا شرﯾن سەرب ليژنا
ناوچا ئام دﯾ ﭬە و رولەک باش ھەبوﯾە د ناڤ شورەش و قارەمانەک م رخاس و زﯾرەک بوﯾە و د
چەندﯾن چەلەنگيدا پشکدار بوﯾە مينا  :شەرێ ب بادێ و شەرێ سەرێ ئام دﯾ و شەرێ مەتارێ
بامەرن و شەرێ فوجا سوتک و داستانا کانی ماس و ل دانا چەندﯾن رەبي ن دوژمنی و دانانا چەند
بوﯾسەﯾا و بەرسينگرتنا ھ رش ن دوژمنی ل دەﭬەرێ و چەندﯾن شەر ن دی .
ل ساال ) (1988ل شەرێ بناڤ و دەنگ داستانا د رەلوک دگەل دوژمنی ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2005
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5107 :
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خەلﯚ حاجى فارس ادو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211748
ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )زەنيات( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا ھورمز ملک چکوى .
ل ساال ) (1963بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ نەمرک ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ مام شﭭان ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1339
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5108 :

خەليل ئيبراھيم فەتاح ناسر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211749
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )جوم جيھان( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962ێ دگەل بەتاليونا نعمو سمد سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1962ل گر فيلى ب ئەگەرێ پەقينا مينەک ت تە شەھيد کرن و ل گوندێ بورجين جەنازێ
وى دھ تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1340
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5109 :

خەليل ئەبوزەﯾد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911972
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )راس العين ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
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شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965- 1961ێ .
ل ساال ) (1965ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ راس العين
و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1609

ت تە شەھيد کرن

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5110 :

خەليل حاجى شرۆ سمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911973
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )قوتى( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل حەسەن حامد ھاجانى سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1963د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ مەتينى ت تە شەھيد کرن و ل گوندێ
قومرﯾ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1610
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5111 :

خەليل حەسەن سمﯚ ش خﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211750
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )سيدزارى( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1973ێ دگەل بەتاليونا سيد عبوش سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى ل چياﯾ سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى
ل حاجى عمران 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=1341
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5112 :

خەليل سادق ئەحمەد بنيامين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911974
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )مژێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ .دگەل سدقى ئام دى .
ل ساال ) (1962لدەم ھ رش کرﯾەسەر رەبي ن دوژمنى ل سەرسنک 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=1611
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5113 :

خەليل شەرﯾف ﯾوسف ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620520612893
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾەخەلک گوندێ )راﭬينا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
ل ساال ) (1991ل سەرھلدانا ساال  1991ل باژﯾرک فەئيدﯾ 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=2525
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5114 :

خەليل محی ئەحمەد غازى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211341
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=461
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5115 :

خەليل محەمەد ئەمين ئيسماعيل نەبى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812268
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )راﭬينا( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983دگەل سيد ناﯾف چەلکى سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .ل
ساال ) (1983د ھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دوژمنى ل چياﯾ گابن رک ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى
ل گورستانا ش الزا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1962
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5116 :

خەليل محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211340
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=460
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5117 :

خەليل نوری زاھر عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401361912306
ژ داﯾک بووﯾ ) (1959ﯾە .
خەلک گوندێ )مەجلمەخت ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983-1980دگەل پارتی گەل )شەھيد سامی
عەبدول ەحمان ).
ل ساال ) (1983د کەﭬيتە بوسەکا دوژمنی ل چياﯾ سپی گوندێ ئاسھ و ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2002
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5118 :

خەليل نەبەوى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018095
دانيشتووی :سە ماس
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3978
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5119 :

خە ەف سەعيد محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211747
خلف سەعيد محەمەد سا ح
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1965ێ دگەل سەعدى زاوﯾتەى سەرب ھ زا حسو ميرخان .
ل ساال ) (1968ل گوندێ پ دەت 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=1338
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5120 :

داخاز سا ح کلى سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211342
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=462
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5121 :

داود ئيبراھيم محەمەد محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712252
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )بادى( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ .ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل بەروشک
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=1946
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5122 :

داود حەﯾدەر س مان ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911977
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )ش خدرێ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ سەرب ھ زا ش خان ﭬەدگەل نجم ئاغاى .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى دناﭬبەرا چياﯾ سينا و گوندێ ئ تيت 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=1615
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5123 :

داود محەمەد حس ن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211343
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=463
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5124 :

دلﯚﭬان محەمەد عەبدول ەحمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912296
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )-1985
 (1986ئامر مەفرەزەبوﯾەدگەل ر کخراوا ر نجبەران سەرب ليژنا ناوچا زاخو ﭬە .ل ساال )(1986
دکەﭬيتەبوﯾسەکا دوژمنى ل جسرێ دليا و ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ کەمەکا ھاتيە
ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1994
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5125 :

دنخا ﯾﯚنان رەشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911978
ژ داﯾک بووﯾ ) (1900ﯾە .خەلک گوندێ )گوند کوسە( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە.بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ .دگەل ھورمز ملک چکوى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .ل
ساال ) (1963ت تە شەھيد کرن لگوندێ نەمرک 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=1617
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5126 :

دنخە ﯾاقو زﯾا ﯾاقو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911979
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .خەلک گوندێ )گابارا( ﯾەسەرب ناحيا )ش خان(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ دگەل ھورمز ملک چکوى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل ئالوکا 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=1618
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5127 :

دﯾنﯚ نﯚﯾل حەمەد شەمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911980
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )ربيعە( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963ێ دگەل عەرﯾف سل مان .
ل ساال ) (1963ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ رەبيعە 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=1620
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5128 :

دﯾوالی عومەر دﯾوالی س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621180912898
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾەخەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە.
بەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەپ.م دگەل بەتاليونا  3ھ زا ئوزمانا
سەرب سوپاﯾ  15ﭬەتاکو ساال  2003بەردەوام بوﯾە
ل ئازادﯾا عيراق لساال ) (2003لدەم ھەوا رامالينا سيخور ن رژ ما بەعسيا دا ل باژ رێ ميسل
تاخ رەشيدﯾ ت تە شەھيدکرن 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=2532
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5129 :

د والى ابرھيم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711481
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=656
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5130 :

دەرباس عەلی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712253
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )د راکژنيک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل محەمەد على د رگژنيکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .ل ساال ) (1963ت تەشەھيد کرن ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ
د راگژنيک و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1947
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5131 :

دەرو ش حەﯾدەر حەسەن ملو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211344
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=464
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5132 :

دەھام عومەر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912295
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976دگەل ر کخراوا محەمەد گەودا .ل ساال ) (1978ل گوندێ
بورجينى دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى و پشتى شەرەک دژوار ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى ل
دھوک 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=1993
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5133 :

دەھام ﯾەعقوب فەتاح خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912294
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )ئورە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )(1984-1980
وەک بەرپرس ر کخراوا گوالن ﯾا نھ نى دگەل ت لى حجى بناﭬى سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .ل
ساال ) (1984ل گوندێ تن ت تەگرتن ژ الﯾ رژ ما بەعسيا و پاشى ت تەگولەبارنکرن و شەھيد دبيت و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1992
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :گوللەبارانکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5134 :

رۆستەم زرنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813340
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ماس
دانيشتووی :ببلەغور ،سە م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1368 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=379
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5135 :

ستەم مستتەفازادە
رۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813339
س
بان ،سە ماس
شتووی :سوربا
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1365 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=380
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
پارتی
ی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5136 :

حەمەد
ەسەن مح
رﯾبر حس ن حە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365811625
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1180
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5137 :

رﯾبر وحيد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811626
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1181
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5138 :

رەجەب عەلی ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811622
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1177
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5139 :

رەجەب محەمەد ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211345
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=465

ﻻﭘەڕە

2307

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5140 :

رەجەب محەمەد ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211346
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=466
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5141 :

رەحيم کەرﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813337
دانيشتووی :زندەشت ،سە ماس بەرپرساﯾەتی :سەرپەل سا ی شەھيدبوون 1361 :سەرچاوە:
ما پەڕی خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=382
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5142 :

رەزا ئەحمەدی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918079
دانيشتووی :ھەشتيان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3989
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5143 :

رەزا نورمحەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113461
دانيشتووی :ئاخ و ران ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=462
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5144 :

رەزوان سەعدو

ئەحمەد حاجى

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712254
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل عەتم سعداللـە سەرب ھ زا ش خان ﭬە .ل ساال )(1963
د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەرێ ئاکرێ ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر ل سەرێ ئاکرێ
ت تەﭬەشارتن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ج گرێ ئامر مەفر ەزە.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1948
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5145 :

ن پەروەر
سوڵ دەرون
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813338
سە ماس
دانيشتووی :ئئاخ چەقەل ،س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=381
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5146 :

ی عەبدو
مەد عەلی
سوڵ محەم
رەس

سەعدون
ن

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371912293
شدارى د شوررەشا
ک گوندێ ) بادێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاووﯾتە(ﭬە .بەش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )953
ژ داﯾک
 (1977-197ددگەل
شورەشا گوالن دا ککرﯾەلساال )76
ا
ىد
 (19بەشدارى
ال )975-1974
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
سەر
ساال ) (1977د بەرسينگررتنا ھ رشا دووژمنى دا بو س
ر کخرراوا شەھيد ززوراب سەرب لق 1ﭬە .ل س
کيا ھاتيە
شەھيدان ل سنورێ تورکي
جەنازێ وى ل دوال ش
ێ
تيە شەھيدکررن و
بارەگاﯾﯾ لق  1ل ب لمبيرێ ھاتي
ﭬەشارتن .پلە :پ.م
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1991
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5147 :

رەشيد ئيسماعيل حەسەن ئﯚمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122622082519748
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )ھاجسن ( ﯾە سەرب ناحيا )سيميل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1965-1961ێ ئامر فصيل دگەل سرﯾا عرﯾف سلوى
سەرب ھ زا دھوک .
ل ساال ) (1965د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ شاورﯾک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وى ل گوندێ گەلناسک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1620
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5148 :

رەشيد ئەﯾوب عومەر بکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812255
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە.خەلک گوندێ )کواش ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا سيد عبوش سەرب ھ زا زاخو ﭬە .ل ساال
) (1963ب ئەگەرێ بومبەبارنکرنا فروک ت دوژمنى ل چياﯾ کواش ت تەشەھيد کرن و ھەر ل جھ
ناﭬبرى جەنازێ وى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1949
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5149 :

رەشيد ئەﯾوب محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812256
ژ داﯾک بووﯾ ) (1912ﯾە .خەلک گوندێ )ئەالکيشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ .ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل
گوندێ لومانا 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=1950
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5150 :

رەشيد جرکيس مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211347
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=468
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5151 :

رەشيد سدﯾق ﯾوسف
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211348
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=470
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5152 :

رەشيد س مان سەعيد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812257
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )کرکو( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ .ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ ن دوژمنى بو سەر گوندى
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=1951
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5153 :

رەشيد سەليم قاسم ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911985
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )تلخش ( ﯾەسەرب ناحيا )القوش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1969ێ دگەل خالد شلى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1973د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل الکيشک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ
سەرتەنگ دھ تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1628
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5154 :

رەشيد شەرﯾف بنيئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811623
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1178
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5155 :

رەشيد عومەر رەشيد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211350
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=472
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5156 :

رەشيد عەبدول ەحمان تەﯾب سا ح
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911981
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )خورکى( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1966ێ دگەل ھ زا ش خان ﯾا حسو ميرخان .
ل ساال ) (1975ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى ل الکيشک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گوندێ خورکى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1624
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5157 :

رەشيد عەبدو

رەشيد قاسم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911982
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .خەلک گوندێ )بادێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل حامد بامەرنى سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ گولەبارنکرنا فروکيت دوژمنى بو سەر گوندێ لومانا 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=1625
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5158 :

رەشيد عەلی ئەحمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911984
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )بابوخک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ دگەل عبدالرزاق گەرماﭬى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
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ل ساال ) (1966د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ قارقاراﭬا 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=1627
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5159 :

رەشيد عەلی حەجى حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211349
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=471
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5160 :

رەشيد فەخرەدﯾن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523373312409
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .
خەلک گوندێ )خانک ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1978دگەل ر کخراوا شھيد سادق سەرب ليژنا
ناوچا ئام دﯾ ﭬە و پشداری دگەلک چەلەنگيادا کرﯾە مينا شەرێ داستانا کانی ماس .
ل ساال ) (1987ل گوندێ خانک ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی 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=2074
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5161 :

رەشيد قادر تاھر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812286
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە .خەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1984دگەل قادر تاھر عەبدو  .ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا
فروک ت دوژمنى بو سەر ئوردﯾگاﯾ ز وەـ ئيران ھاتيە شەھيدکرن 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=1984
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5162 :

رەشيد قاسم سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911539
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=855
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5163 :

رەشيد محەمەد بازﯾد ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812258
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )سارک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1963ێ دگەل ميکائيل سارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬەز ل ساال )(1969
ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى بو سەر گوندێ کەﭬلەسن ت تەشەھيد کرن و ھەر ل گوندێ ناﭬبرى
ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1952
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5164 :

رەشيد محەمەد ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911986
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )ئورەمارێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل على خەليل .ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ توپ
بارنکرنا دوژمنى بو سەر گوندێ کەﭬلەسن 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=1630
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5165 :

رەشيد مستەفا حەسﯚ سمﯚ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812287
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )کيلکا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ).(1974-1970بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976وەک ر کخستى
دگەل ھاشم رەمەزان )ابو عنتر( سەرب ليژنا زاخو ﭬە .ل ساال ) (1976ل گوندێ کيلکا ب خەلەتی
ﭬەرەمى ل ھاتيەکرن ژالﯾ )پ.م( ﭬەو شەھيد دبيت و جەنازێ وى ل گوندێ بدليا ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1985
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5166 :

رەشيد مەم تاجەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211351
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=473
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5167 :

رەشيد وھبى غازى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211352
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=474
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5168 :

رەعدى ئەحمەد س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211353
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=475
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5169 :

رەفﯚ داود عومەر خەليل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911987
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )ز رەوان( ﯾەسەرب ناحيا )سنون (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل نەجمەدﯾن ﯾوسفى .
ل ساال ) (1974ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيەس دارەدان ژ الﯾ رژ ما ژ ناف چوى و گەھشتيەکاروان
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1632
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5170 :

ﻻﭘەڕە
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رەفيق فەتاح عەباس زوب ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811624
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1179
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5171 :

رەمەان عومەر تاھر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911248
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=246
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5172 :

رەمەزان ئيسالم کندو الوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912288
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )سەر گەل ( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )(1987-1985
دگەل سمکو ئام دى سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .ل ساال ) (1987د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل
قولنگ سک رێ ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى ل گوندێ سەر گەل ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1986
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5173 :

رەمەزان ئەحمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211354
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=477
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5174 :

رەمەزان حەبيب عەلی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911988
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )کورەمارک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا قەدش 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=1633
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5175 :

ﻻﭘەڕە
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رەمەزان خەلﯚ عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912290
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )گوزگيران( ﯾەسەرب ناحيا )تلعفر(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1980وەک ر کخستى ﯾ نھ نى دگەل ر کخراوا قەرەچوخ سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە .ل ساال ) (1986ت تەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ابو غر ب
ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وى ل مالتاﯾ ـ دھوک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1988
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5176 :

رەمەزان سادق ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911249
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=248
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5177 :

رەمەزان سا ح بەکر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911989
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )دەرگەال ش خا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ سەرب ھ زا ھەلگور ﭬەدگەل ش خ سالم سدﯾق .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ دەرگەال ش خان ت تە شەھيد
کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1634
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5178 :

رەمەزان سەبری س مان کر ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812269
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە .خەلک گوندێ )سيقيان( ﯾەسەرب ناحيا )زمار(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1982وەک ر کخستي نھ ني پارتى دگەل موسى م سکى سەرب
ليژنا ناوچا زاخو ﭬە .ل ساال ) (1984ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ابو غر ب
ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وى ل مەرﯾنا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1963
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5179 :

رەمەزان شەعبان رەشيد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912291
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )(1980-1976
دگەل شەعبان غفار سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .ل ساال ) (1980د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل
گوندێ کەال ش خوى ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى کەتيەدەست ن دوژمنى و ھاتيەبەرزەکرن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە

2324

http://www.kurdipedia.org

http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1989
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5180 :

رەمەزان عەزﯾز رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211355
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=478
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5181 :

رەمەزان فەتاح جاسم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811226
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=166
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5182 :

ﻻﭘەڕە
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رەمەزان محەمەد عەلی ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812267
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1964دگەل ئەمين ئوزمانى .بەشدارى د شورەشا گوالن دا
کرﯾەلساال ) (1987وەک ر کخستي نھ نى دگەل ر کخراوا روژھات سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە .ل
ساال ) (1987ھاتيەگرتن بدەست رژ م و ل فەﯾدﯾ ت تەس دارەدان و شەھيد دبيت و جەنازێ وى
ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1961
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5183 :

زوب ر تەﯾب ئەحمەد مەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812266
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1970دگەل مال على رسول سەرب ھ زا ب تواتەﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1977وەک ئامر مەفرەزەدگەل ليژنا ناوچا ئام دﯾ  .ل ساال ) (1980د
ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن دوژمنى )منزما بەعسيا(ل د رەلوک ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى
دکەﭬيتەدەست ن رژ م و ل ئام دﯾ ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1960
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5184 :

زوب ر حمو عەبدول ەحمان

ﻻﭘەڕە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211356
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=479
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5185 :

زوب ر عەبدو

زوب ر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211357
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=480
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5186 :

زوب ر مامەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918080
دانيشتووی :د رک ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3988
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5187 :

زوب ر مستەفا سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211358
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=481
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5188 :

زکرى سا ح سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811213
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=102
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5189 :

زکى تاھر سادق ئەحمەد بکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811227
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=173
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

ﻻﭘەڕە
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5190 :

زۆران عەبدولعەزﯾز نور محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061515509854
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .
خەلک گوندێ )خانقين( ﯾە سەرب ناحيا )خانقين(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1967دگەل جھور نامق .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1978-1976دگەل جھور نامق .
ل ساال ) (1978د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل ب لمبيرێ دەﭬەرا کانی ماس ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م  /ئەندام لق
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2094
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5191 :

زﯾا ﯾوحەننا ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061516559853
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .
خەلک گوندێ )درگن ( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1976وەک بەرپرس ر کخراوەکا نھ نی بوﯾە
دگەل ليژنا ناوچا ئام دﯾ .
ل ساال ) (1987ھاتيە گرتن بدەست ن سيخور ن رژ م و ل ئاﭬاھي ئەمن ھاتيە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل دھوک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /بەرپرس ر کخراوا نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2095
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5192 :

زﯾدﯾن س مان داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211359
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=482
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5193 :

زﯾرﭬان جەعفەر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811627
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1182
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5194 :

ز وەر حەسەن عوسمان ﯾوسف
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812263
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .خەلک گوندێ )وەرم ل ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1986دگەل پارتى گەل )فرﯾد حمد ﯾاسين( .ل ساال ) (1987ب
ئەگەرێ توپ بارناکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ کانى بەالﭬ ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گورستانا گوندێ کەال ش خوى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1957
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5195 :

زەکى عادل سا ح موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811200
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=53
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5196 :

زەﯾد حس ن حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812259
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )چەقتک ( ﯾەسەرب ناحيا )زمار(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1973ێ سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1974ل زﯾندانا ميسل ت تەس دارەدان ژ رژ م ﭬەو دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1953
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ش وەەزار:
ک .باکوور
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە5197 :

ەدی
زەﯾنااڵ محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813336
سە ماس
دانيشتووی :ککورتەکەوڵ ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=383
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5198 :

ن ئەحمەد
ەب حس ن س مان
زەﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371812260
ساال
شک (ﭬە .ل س
حيا )مانگ ک
ک گوندێ )دد راگژنيک ( ﯾەسەرب ناح
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )932
ژ داﯾک
ەھيتە
ێ توپ بارنکرناا فروک ت دوژژمنى ل گوندێ د راگژنيک ت تەشەھييد کرن و دگە
 (1ب ئەگەرێ
)1961
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1954
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
مان
خانم
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
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ێ کەس :ق .ف ۆکە
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ش وەەزار:
ک .باکوور
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە5199 :

مەعروف
سابيير سا ح م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313500811201
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
htttp://www.pd
dk-leqa1.com/sd.php?id
d=61
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5200 :

دق باقری
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813321
ماس
خرابە ،سە م
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=399
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5201 :

ن
سەﯾفەدﯾن
ن عەلی س
دق شاھين
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20523084212395
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .
خەلک گوندێ )بەرئاش ( ﯾە سەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1964ێ دگەل ھ زا حسو ميرخان .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل دەﭬەرا سەنگە سەر ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و ل سەر سنوری جەنازێ وی ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2060
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5202 :

سادق عەبدو

عەبدول ەحمان عەبدولقادر

http://www.kurdipedia.org/?q=201012092101211329
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )ئورە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1973دگەل عەبدولرزاق گەرماﭬی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976وەک ر کخستی ﯾ نھ نی دگەل ئەحمەد
محەمەد حس ن ئورەی
ل ساال ) (1981ل زﯾندانا ميسل ھاتيەس دارەدان و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گورستانا ميسل
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2147
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5203 :
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سادق فارس عەسالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911637
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1193
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5204 :

سادق محەمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311380
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=512
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5205 :

سادق کاکل دﯾنﯚ رەشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209214414608
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )کارە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1976دگەل اﯾوب کارەی
ل ساال ) (1986کەتيەبيسەکا دوژمنی ل گوندێ تروانش و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گوندێ
کارەی ت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2166
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5206 :

سالم ئەحمەد جاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061518159852
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە .
خەلک گوندێ )کزو( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1979-1977دگەل ر کخراوا مەحمود ئ زدی ليژنا ناوچا
شيخان.
ل ساال ) (1979ھاتيە رەوانەکرن بو ئيرانی و لسنورێ ئيران ت تە گرتن و تەسلينی رژ ما عيراقی
دکەن و لزﯾندانا ابو غرﯾب ت تە سيدارەدان و جەنازێ وی ھاتيە بەرزەکرن.
پلە  :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2096
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5207 :

سالم جەميل عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811628
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1183
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5208 :

سامى محەمەد محەمەد تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811629
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1184
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5209 :

سامی حەجی عومەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082007149840
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )د رالوش ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1980دگەل ر کخراوا خاليد بانی سەرب لژنا ناوچا
ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1987خو تەسليمی رژ م کرﯾە و ل ساال ) (1988ھاتيە گرتن بدەست رژ ما بەعسيا ل
دھوک و ل ئاﭬاھي ئەمن ت تە س دارەدان و جەنازێ وی ل شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2097
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5210 :
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ساوا ﯾاقﯚ ﯾوسف تﯚما
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911990
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )قشەفەر( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1974ێ دگەل بەتاليونا نەعﯚ سەمەد سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975دھ تەس دارەدان ل زﯾندانا ابو غر ب ژ الﯾ رژ ما ژ ناﭬچوى و دگەھيتە کاروان نەمرا و
ھەر ل بەغدا جەنازێ وى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1637
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5211 :

سا ح ئادم سا ح حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209214139616
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )غلبيش ( ﯾە سەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1978وەک ئامر مەفرەزە دگەل ر کخراوا سەعيد
بوصلی سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1988ل جسرێ بەر بانک دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی و ت تە شەھيد کرن
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2164
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5212 :

سا ح ئيبراھيم حاجی محەمەد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621384112905
گوندێ )گەرماﭬا( ﯾﯾەسەرب قەززا )س م ل( ﭬە.
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾەخ
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەللساال ))1963-1962
ەشداری د ش
بە
کرﯾەو دھ رشەک دا بو سەر
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
 (16.3.19ل ددەﭬەرا فەﯾدﯾ ت تە شەھييدکرن و دگەھ
عسيا ل )991
باارەگاﯾ ت بەع
ھيتە
ککاروان نەمرا
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2539
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5213 :

سو تان
د خەليل س
سا ح ئەحمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2010
01209214316609
 (19ﯾە
ک بووﯾ )965
ژ داﯾک
چەمانک (ﭬە
ەرب ناحيا )چ
سيارێ( ﯾەسە
خەلک گوندێ )س
سەرب ليژنا ناووچا
خراوا کودو س
 (1988دگەل ر کخ
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1986
بەشد
ش خان ﭬە
کرن و
تە شەھيد ن
منی ل ش خ ئيسفی ت ە
سەنگەرێ دوژم
ل ساال ) (1988د ھ رشەک ددا بو سەر س
تيە ﭬەشارتن
ێ سيارێ ھاتي
ێ وی ل گورستانا گوندێ
جەنازێ
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=2165
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5214 :

ۆ
ەمﯚ سيدۆ
سا ح تاھر خە
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p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208211845
59287
http
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )955
ژ داﯾک
حيا )ب بو(ﭬە .
ھەسنبەکرا( ﯾﯾە سەرب ناح
خەلک گوندێ )ھ
ەلی ت لی .
وەک بەرگری ملللی دگەل عە
ال ) (1983ک
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾە لساال
بەشد
جەنازێ وی ل
ێ
ھەسنبکرا ت تتە شەھيد کررن و
سەر گوندێ ھ
ل ساال ) (1983د ھ رشەکا دوژژمنی دا بو س
دەشتتا زێ ھاتيە ﭬﭬەشارتن .
ی مللی
پ.م /بەرگری
پلە  :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2110
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5215 :

سا ح تيژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113409
ە ماس
سەﯾدان ،سە
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=401
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5216 :

شيﭭى
ەسەن ش
سا ح تەھا حە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371012005
سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شيﭭي ( ﯾەس
ک گوندێ )ش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )920
ژ داﯾک
شﭭى .
 (1ێ دگەل ئئەسعەد خوش
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1975-1961
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ل ساال ) (1975ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر حاجى عمران ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل ئيران ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1676
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5217 :

سا ح حاجی عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212826675
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967ێ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976دگەل زھ ر بامەرنی سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1976د ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن دوژمنی ل گوندێ بابيرێ 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=2163
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5218 :

سا ح حامد حەبەش حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711583
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1094
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5219 :

سا ح حامد حەبەش حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523104812396
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .
خەلک گوندێ )بەرئاڤ( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1962ێ دگەل ھاشم م روزی سەرب ھ زا زاخو
ﭬە .
ل ساال ) (1963دم رژ ما بەس دگەل جاشا ھ رش کرﯾە سەر دەﭬەرا سل ﭭانيا ل گوندێ کانی
کەرک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی دکەﭬيتە دەست ن دوژمنی و بەرزەدکەن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2061
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5220 :

سا ح حەسەن ئەحمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212417781
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە
خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1978وەک ر کخستی دگەل ر کخراوا مەحمود
ئ زدی
ل ساال ) (1980ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و لدەم ﭬەگوھاستنا زﯾندانيا ل کەرکوک سيارا
وان ھاتيەسوتن و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل ميسل ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2161
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5221 :

سا ح حەسەن حس ن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523120412397
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .
خەلک گوندێ )چم زراﭬ ( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1962ێ دگەل بەتاليونا سيد عبوش سەرب ھ زا
زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1963د ھ رشا دوژمنی دا بو سەر دەﭬەرا سل ﭭانيا ل گوندێ کەرک ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وی ل گوندێ باﭬيا ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2062
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5222 :

سا ح خاوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813333
دانيشتووی :چەھرﯾق ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=400

ﻻﭘەڕە

2343

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5223 :

سا ح دەرو ش حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911638
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1194
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5224 :

سا ح رەشيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523142212398
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .
خەلک گوندێ )ش خ ھەسن( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1967ێ دگەل حس ن حەجی ئەمين بالەتەی
سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1974د ئەرک خو ﯾ پ شمەرگاتي دا ترومب ال وان ت تە وەرگ ران ل دەﭬەرا گەاللە و
شەھيد دبيت و ھەر لجھ ناﭬبری جەنازێ وی ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2063
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5225 :

سا ح رەشيد سا ح ئاﭬدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212143996
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )چەمانک ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1982دگەل مەفرەزا تبی سەرب ليژنا ناوچا
ش خان ﭬە
ل ساال ) (1988دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی ل قەسروک و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م  /معاون تبی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2159
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5226 :

سا ح زەﯾد محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092120221009
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )ئورەی( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1981دگەل ر کخراوا شەھيد سل مان ميتکی
ل ساال ) (1982ھاتيەگرتن بدەست رژﯾچما بەعسيا و ل ساال ) (1984ل زﯾندانا ابو غر ب
ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وی ل دھوک مالتاﯾ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2158
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
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باژ ر:
ش وەزار:
پارتی:

دھﯚک
ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە5227 :

سا ح سا ح موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811215
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=112
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5228 :

سا ح س مان سا ح رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311381
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=514
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5229 :

سا ح سينﯚ محەمەد شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212069
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ .
ل ساال ) (1968ھاتيە شەھيدکرن ل دەﭬەرا سل ماني  .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1750
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5230 :

سا ح شەمين محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082117239829
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .
خەلک گوندێ )راس العين ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1977-1976دگەل اکرم رەشيد سەرب قيادا کاتی ﭬە .
ل ساال ) (1977ھاتيە س دارەدان ل زﯾندانا ميسل بدەست رژ ما بەعسيا و جەنازێ وی ھاتيە
بەرزەکرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2109
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5231 :

سا ح عومەر رەشيد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311382
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=516
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5232 :

سا ح عومەر سا ح عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523232212401
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .
خەلک گوندێ )ئاﭬسارک ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ سەرب ھ زا ئام دﯾ
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ ئاﭬسارک
و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2066

ﭬە .
ت تە شەھيد کرن

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5233 :

سا ح عەبدول ەحمان حس ن ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523154912399
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1961ێ دگەل عبدالرزاق گەرماﭬی سەرب ھ زا
دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1969د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنی د ناﭬبەرا گوند ن کەمەکا و مەمان ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وی ھەر ل جھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2064
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5234 :

سا ح عەبدو

موسا خەليل

http://www.kurdipedia.org/?q=201012082122394712
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .
خەلک گوندێ )بيکداودا( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1984دگەل لق . 1
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ب ئەگەرێ جەک کيماوی ل گوندێ ئ کماال بەروارﯾا ھاتيە شەھيد
کرن و جەنازێ وی ھەر ل گوندێ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2112
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .کيمياوی
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5235 :

سا ح عەلی عيسا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611467
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=612
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5236 :

سا ح عەلی قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523215412400
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .
خەلک گوندێ )ترانش ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1967ێ دگەل ھ زا ئام دﯾ .
ل ساال ) (1967ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی ل گوندێ ترانش 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=2065
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5237 :

سا ح محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911639
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1196
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5238 :

سا ح محەمەد سا ح حەﯾران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012004
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )پشت گرى( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1970ێ دگەل محەمەد حەسەن باجلورى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
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ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ت تە شەھيد کرن ل شکەفتا سمتى و
جەنازێ وى ل گوندێ ليناﭬا ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1675
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5239 :

سا ح محەمەد سمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082124354592
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .
خەلک گوندێ )تلخش( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1977ر کخستی بوﯾە دگەل مەفرەزا شەھيد مەحمود
ئ زدی .
ل ساال ) (1977دەم ھاتيە تەکليف کرن ژ الﯾ مەحمود ئ زدی ﭬە بو کارەک پارتاﯾەتی ل دەشتا
تلخش بدەست ش خ عەرەبا ت تە شەھيد کرن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2113
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5240 :

سا ح محەمەد عەلی حەسەن رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811229
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=182
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5241 :

سا ح محەمەد عەلی ميرزا س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523243012402
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .
خەلک گوندێ )گەلناسک ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1963ێ دگەل سادق گەلناسکی سەرب ھ زا
دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل پشت گوندێ ماسيک ت تە شەھيد کرن و و ل گوندێ
ليناﭬا جەنازێ وی ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2067
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5242 :

سا ح مستەفا سا ح مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092115331042
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )تەلوەی( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1969دگەل ھ زا ش خان
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1987دگەل ر کخراوا ھەلگور سەرب ليژنا ناوچا
ش خان ﭬە
ل ساال ) (1988د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنی بو سەر چياﯾ مام سينی ل ھنداﭬ گوندێ ئ تيت
ت تە شەھيد کرن دگەل براﯾ خو ئەحمەد تەلوەی و جەنازێ ھەردووﯾان ل گورستانا گوندێ
تەلوەھاتينەﭬەشارتن
پلە :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2155
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5243 :

سا ح موسا عەبدو

موسا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523260512403
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )بادێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1966-1961ێ دگەل عەلی خەليل ھ زا دھوک .
ل ساال ) (1966ت تە رەمی کرن بدەست دوژمنی و شەھيد دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2068
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5244 :

سا ح نەبى سا ح نەبى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811952
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )کانيکا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1965ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى .
ل ساال ) (1966د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ زوزک ز ھندرﯾنى 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=1561
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5245 :

سا ح نەبی داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911540
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=870
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5246 :

سا ح ﯾاسين تەﯾب عەبدولعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311383
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=517
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5247 :

سا ح ﯾوسف فندی سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092111591144
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )دەرگەال ش خا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1982ر کخستی بوﯾەدگەل فەتاح گولی.
ل ساال ) (1987ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيە س دارەدان بدەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت.
پلە :پ.م /ر کخستی.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2154
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5248 :

سبرى خالد شرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711585
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1096
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5249 :

سبرى منسور پتروس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711586
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1097
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5250 :

سبرى ھادى الو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711587
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1098
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5251 :

ستار عەبدو

ئەسعەد محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811214
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=103
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5252 :

ستار مستەفا حس ن سەعدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211360
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=483

ﻻﭘەڕە
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5253 :

سدﯾق حس ن محەمەد عەلی عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120614583510040
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .
خەلک گوندێ )سندورێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1966-1961ێ دگەل ت لی ئ کمالەی سەرب ھ زا
دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1966د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل چياﯾ بوتيا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمراو
جەنازێ وی ل گوندێ ئ کمال ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2081
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5254 :

سدﯾق عيسا تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061504129890
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .
خەلک گوندێ )بناﭬ ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1965ێ دگەل عەبدول ەحيم جسيم سەرب ھ زا
ھەلگورد ﭬە .
ل ساال ) (1969ل دەﭬەرا سەرگەل ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنی ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وی ل سد دوکان ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2084
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5255 :

سدﯾق عەبدولقادر حەسەن تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061501369987
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .
خەلک گوندێ )ليناﭬا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1964ێ دگەل بەتاليونا  4سرﯾا مستەفا
عەبدولقادر سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل چياﯾ دھوک کوب رەبي ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2082
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5256 :

سدﯾق عەبدو

محەمەد سەليم عەبدول ەحمان

http://www.kurdipedia.org/?q=201012061503179893
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .
خەلک گوندێ )دەرگەال ش خا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا زاخو ﯾا عيس سوار .
ل ساال ) (1963د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنی بو دەﭬەرێ ل گوندێ گابن رک ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وی ل باتيفا سەﯾدا ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2083
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5257 :

سدﯾق محەمەد سا ح عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311385
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=519
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5258 :

سدﯾق مراد عەلی شاقولى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711588
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1099
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5259 :

ﻻﭘەڕە
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سدﯾق مستەفا س مان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092056431534
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )دولب ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1980دگەل تاھر ز وەی سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە
ل ساال ) (1985ھاتيەس دارەدان ل زﯾندانا ابو غر ب و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گوندێ
سەرتەنگ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2143
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5260 :

سدﯾق موڕاد عەلی شاقو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012010
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )خراب کولک( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1962ێ دگەل بەتاليونا نعمو سمد سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1965د ھ رشەک دا بو سەر بنگەھ پوليس ن مانگ شک ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ گەلناسک ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1688
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5261 :

ﻻﭘەڕە
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سگيان ئيسماعيل سەعدى مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311374
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=501
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5262 :

سالم محەمەد ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311370
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=493
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5263 :

سمکﯚ سەبری عەلی سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082110249832
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .
خەلک گوندێ )ھەلوە اسالم( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1979دگەل مەحمود ھروری .
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر ئوردﯾگاﯾ ز وە 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=2102
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

ﻻﭘەڕە
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5264 :

سمﯚ دەبلوش ئەلياس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120516191012372
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .
خەلک گوندێ )شنگارێ( ﯾە سەرب ناحيا )شنگار(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1964ێ دگەل ھ زا ئەسعەد خوشﭭی .
ل ساال ) (1974ل زﯾندانا ميسل دگەل دوو براﯾ ن خو ت نە س دارەدان ژ الﯾ رژ ما ژ ناﭬچوی ﭬە و
شەھيد دبن و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2049
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5265 :

سميا عوسمان عەبدو

عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120516210112373
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .
خەلک گوندێ )ئ کمال ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975ێ .
ل ساال ) (1975ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی ل گوندێ ئ کمال
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2050

ﻻﭘەڕە
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5266 :

سوار ئيسماعيل سەعدی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203526221
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە
خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987ر کخستي نھ نی بوﯾەدگەل سربست سندوری
سەر ب ل.ن.دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987ھاتيەگرتن بدەست دوژمنی و ل فەﯾدﯾ ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وی ل شاخک
ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م – ر کخستي نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2182
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5267 :

سوبحی حەسەن ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911640
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1197
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان

ﻻﭘەڕە
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5268 :

سوبحی سەفەر سەعدون عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092109091151
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )گەربەراسک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل فارس کورەمارکی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1979وەک ر کخستی بوﯾەدگەل ر کخراوا شەھيد
محەمەد حاجی حس ن سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1984ھاتيەس دارەدان ل زﯾندانا ابو غر ب بدەست رژ ما بەعسيا
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2152
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5269 :

سوبحی عەلی سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711504
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=733
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.

ﻻﭘەڕە
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ژمارە5270 :

سوبحی عەلی سا ح حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811953
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾە سەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1973ێ دگەل حسين عەبدول ەحمان سيارى .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل قەسروماکوزا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1562
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5271 :

سولەﯾمان ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813328
دانيشتووی :بەردەسپيان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=391
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5272 :

سو تان سەعيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018115
دانيشتووی :گ چه ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
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سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4002
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5273 :

س مان پيرموس محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082013089836
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .
خەلک گوندێ )راﭬينا( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1977-1976وەک ر کخستي نھ نی دگەل عەبدولستار
زکی سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1977ھاتيە گرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل ئەمنا دھوک ب ئەگەرێ ئەشکەنجدان ت تە
شەھيد کرن و جەنازێ وی ل دھوک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2101
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5274 :

س مان حس ن فەخرى فەخرى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812280
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ .ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ
دھوک ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا شاخک ت تەﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1978
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5275 :

س مان دﯾوالی س مان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092037361640
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە
خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ئەمين ئوزمانی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1985دگەل ئەمين ئوزمانی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل فەﯾدﯾ ت تە گوللـەبارنکرن و شەھيد دبيت و
جەنازێ وی ھاتيە بەرزەکرن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2137
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :گوللەبارانکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5276 :

س مان دەرباس ئەحمەد دەرباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911998
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )ب کارێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال  1961دگەل بارزاني نەمر و ژبەر زﯾرەکى و قەھرمانﯩيا شەھيدى پال
سەر قول وەردگرﯾت دگەل ھ زا ئەسعەد خوشﭭى و د چەندﯾن چەلەنگيادا پشکدار دبيت مينا شەرێ :
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دووتازا خراب ل دەﭬەرا ن روە ،سەرێ ئام دﯾ  ،گەلي سپى و سەرعين زالە ،م رگەسور و بارزان،
سەرێ ئاکرێ و سەرێ برﯾفکا و ھەروەسا شەرێ ل دەﭬەرا رانيا و پشتەدەرێ و چەندﯾن شەر ن دﯾتر
و بەردەوامي ددەتەخەباتا خو تاکو ساال ) (1965ێ .
ل ساال ) (1965لدەم دوژمنى ب ھ زەکا مەزن خرﭬەبوى بو ستاندنا ئام دﯾ و دبەرسينگرتنا ھ رشا
دوژمنﯩدا ل مەﯾدانکا روﯾﭭﯩيا و پشتى شەرەک دژوار تەقەمەنيا شەھيدێ ناﭬبرى خالس دبن ت تە
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا گوندێ باوەرک ت تەﭬەشارتن .پلە:
پ.م  /سەرقول
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1657
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5277 :

س مان سا ح س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012000
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ميسل( ﯾەسەرب ناحيا )ميسل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1971ێ وەک بەرپرس مخازنا ل چومان .
ل ساال ) (1975ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر دەﭬەرا چﯚمان 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=1660
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5278 :

س مان سا ح محﯚ شەرەف
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092045451552
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )بەغلوجە( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1985-1968دگەل بەتالونا حەجی قادر سەرب ھ زا زاخو
ﭬە.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976دگەل قيادا موئەقت )سەليم سورانی )
ل ساال ) (1987ل شەرنەخ کوردستانا تورکيا بدەست جەندرم ن تورکا ھاتيە شەھيدکرن 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=2140
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5279 :

س مان سەعيد تاھر محەمەد  -عەرﯾف س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092040331596
ژ داﯾک بووﯾ ) (1921ﯾە
خەلک گوندێ )ز وا شفيق( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک ئامر بەتاليون ھ زا ھەلگورد
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1976وەک ئامر ھ ز ل ھ زا ھەلگورد
ل ساال ) (1985دکەﭬيتەدەست ن دوژمنی ل سەر سنورێ تورکيا و ل ئەمنا بەعسيل لدھوک
ت تەس دارەدان و جەنازێ وی ل گوندێ ز وا شفيق ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئام
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2138
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5280 :

س مان شکرى ئەبوزەﯾد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311372
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=496
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5281 :

س مان شەمدﯾن بەکر س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812281
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .خەلک گوندێ )خازﯾاﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .ل ساال
) (1964د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ شاخک 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=1979
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5282 :

س مان شەھباز مستەفا قوتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911999
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )شکەفتيان( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1962ێ دگەل بەتاليونا شەھيد تيمور عبدال سەرب ھ زا
ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەلي اللەش ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى
کەتيەدەست ن رژ ما بەعسيا .پلە :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1659
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5283 :

س مان عبدالمەجيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811633
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1188
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5284 :

س مان عيسا نوعمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092110341150
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە
خەلک گوندێ )شرت ( ﯾەسەرب کوردستانا تورکيا ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا عەلی خەليل
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1977وەک ر کخستي نھ نی دگەل ر کخراوا
کاوەسەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1984ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ميسل ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وی
ھەر ل ميسل ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2153
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5285 :

س مان عەزۆ جەبﯚ حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012001
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )ئەﭬرﯾک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل سرﯾا على عوسمان ئ توﯾى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1965ل چياﯾ مام سينى ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى 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=1661
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5286 :

س مان عەزۆ موراد ئەلياس
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092047191543
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )سينا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1977وەک ر کخستي نھ نی دگەل جاسم
سەعدو پيرومەری ر کخراوا کاوە
ل ساال ) (1983د شەرەکيدا ل گوندێ سينا دگەل جاش ت رژ م ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی
ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2142
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5287 :

س مان غازى ملو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311373
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=499
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5288 :

س مان محەمەد ئەحمەد بەندى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812282
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .ل ساال
) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ زوزکى 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=1980
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5289 :

س مان موسا س مان خەﯾلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120516165012371
ژ داﯾک بووﯾ ) (1890ﯾە .
خەلک گوندێ )ئاکرێ( ﯾە سەرب ناحيا )ئاکرێ(ﭬە .
بەشداری د شورەشا بارزان دا کرﯾە وەک سەرپەل دگەل بارزاني
) (1957ێ .
ل ساال ) (1957ت 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=2047

نەمر و بەردەوام بوﯾە تاکو ساال

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5290 :

سﯚفی حامد حاجی تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061508299887
ژ داﯾک بووﯾ ) (1918ﯾە .
خەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1964-1961ێ دگەل سل مان بوتی .
ل ساال ) (1964ب ئەگەرێ نوخوشيەکا گران ل گوندێ ليناﭬا دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2086
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5291 :

سيد تارق سيد ئيبراھيم سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711506
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=748
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5292 :

سيراجەدﯾن پيرەمەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918081
دانيشتووی :سەﯾدان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3987
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5293 :

سەباح سەعيد عومەر حەجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311384
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=518
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5294 :

سەبری جەميل حەسەن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082127034516
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .
خەلک گوندێ )راﭬينا( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1981دگەل ر کخراوا شەھيد شەعبان عومەر سەرب
ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە و ل ساال  1983توشی نەخوشيەکا گران دبيت و ب برﯾارا ل.ن .ئام دﯾ ھاتيە
رەوانەکرن بو ناڤ رژ م ل باژ رێ زاخو ژبو چارەسەرﯾ ل ھاتيە گرتن بدەست رژ ما بەعسيا و برﯾە
زﯾندانا ابو غر ب .
ل ساال ) (1986ھاتيە س دارەدان ل زﯾندانا ابو غر ب و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گورستانا
مالتاﯾ ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2114
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5295 :

سەبری حامد ئيسماعيل حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621584612911
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حيا )بات ل( ﭬە.
گوندێ )گرفيلی( ﯾﯾەسەرب ناح
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾەخ
ەپ.م دگەل محوەرێ
کرﯾەو پاشی دبيتە
و
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
بە
ﭬەرا
ەر بارەگاﯾ ن ببەعسيا لدەﭬە
 19دەم ھ ررش برﯾنەسە
س م ل و لرووژا 991/3/14
س م لی ت تە شەھيدکرن و دگەھيتە ککاروان نەمررا.
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2545
5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5296 :

سن
د شرۆ حس
سەببری خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20523292812404
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )948
ژ داﯾک
سەرب ناحيا ))سنون (ﭬە .
سنون ( ﯾە س
خەلک گوندێ )س
خدﯾدا بس
ال ) (1972-1971ێ دگەل خ
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد

سەرب ھ زا زاخو ﭬە .

کاروان
ن
ھيد کرن و دگگەھيتە
شنگارێ ت تە شەھ
ر
چياﯾ
ل ساال ) (1972د ھ رشا دوژمننی بو سەر چ
شارتن .
و ھەرر ل جھ ناﭬببری جەنازێ وی ت تە ﭬەش
پ.م
پلە  :پ
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2069

نەمرا

ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5297 :

کر
سمان حس ن ئەبابەک
سەببری عوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
12092107211267
 (19ﯾە
ک بووﯾ )957
ژ داﯾک
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خەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل ش خ علوی )ر کخراوا شەھيد ن
دەکان( سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1987د ھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل قەلعا کانيکا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی
ل گورستانا گوندێ کانی باسکا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2151
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5298 :

سەبری محەمەد سا ح عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811202
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=62
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5299 :

سەبری موسا عەبدی عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092103501271
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )جومجھان( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1983ر کخستي نھ نی بوﯾەدگەل شانا براﯾەتی
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1985دەم دوژمنی ھ رش کرﯾەسەر گوندێ جومجھان ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ ھاجسن ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2149
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5300 :

سەبری مەنسور پەترۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523312812405
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .
خەلک گوندێ )فيشخابور( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1965-1962ێ وەک ر کخستي نھ نی دگەل اﯾليل
جەرجيس .
ل ساال ) (1965بدەست پوليس ن رژ م ل فيشخابور 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=2070
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5301 :

سەبری ھادی ئالﯚ تەمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523333712406
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .
خەلک گوندێ )د رەبون ( ﯾە سەرب ناحيا )رزگاری(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1970ێ دگەل عەلی عەلی سەرب ھ زا عيس
سوار ﭬە .
ل ساال ) (1974ل زﯾندانا ميسل ت تە س دارەدان ژ الﯾ رژ ما بەعسيا ﭬە و شەھيد دبيت و دگەھيتە
کاروان نەمر ،جەنازێ وی ل گوندێ مام شﭭان ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2071
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5302 :

سەبرﯾە اﯾشﯚ وەردە ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120614372910050
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )د رگنی( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1982ێ .
ل ساال ) (1985ژبەرکو زەالم وێ کادرێ پارتی بوﯾە رژ ما بەعسيا نارنجوکەک دھاﭬ ژنە د ماال واندا
ل گوندێ د رگنی و شەھيد دکەن و جەنازێ وێ ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /ئافرەت
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2079
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :خانمان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5303 :

سەدرەدﯾن مح دﯾن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092102381283
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )دھوک( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1979وەک ر کخستی دگەل قوتابي ن کوردستان
ل ﭬينا نەمسا
ل ساال ) (1982ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيەس دارەدان و جەنازێ
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وی ل گورستانا بەغدا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2148
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5304 :

سەرباز برادۆستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813335
دانيشتووی :قەسرﯾک ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=384
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5305 :

سەرباز تالبپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918074
دانيشتووی :جوھەنى ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3986
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
پارتی
ی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5306 :

ولی
سەررباز عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018093
ێ سە ماس
دانيشتووی :ککورەى سەرێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3980
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5307 :

ف
ەبى عارف
سەرربەست نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365811630
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1185
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
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ژمارە5308 :

سەرتيپ بەگزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818043
دانيشتووی :گودەل ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3969
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5309 :

سەرحان تەتەر سەرحان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711581
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1087
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5310 :

سەرحان تەتەر سەرحان الوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911991
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )س م ل( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970-1963ێ دگەل بەتاليونا نعمو سمد سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1970د کەﭬيتەبوسکا )جەالليا( ل مالتا بنى و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1638
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5311 :

سەردار عومەر ﯾونس عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082258284367
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە .
خەلک گوندێ )بابيرێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1979-1978دگەل محەمەد خاليد بوصلی سەرب ليژنا
ناوچا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1979د ھ رشەکا دوژمنی دا بو سەر دەﭬەرێ ل گوندێ ب جان ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ل گوندێ کوفک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2120
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5312 :

سەعد حس ن عەبدو

حس ن

http://www.kurdipedia.org/?q=201012082259454223
ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .
خەلک گوندێ )باجلورێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1986-1980وەک ر کخستي نھ نی دگەل ر کخراوا
شەھيد مەحمود ئ زدی شانا سەرەکی زروە .
ل ساال ) (1986ل گوندێ سپيندارێ بدەست کر گرتي ن رژ م ھاتيە شەھيد کرن و جەنازێ وی
پشتی  11روژا ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /ر کخستي نھ نی

ﻻﭘەڕە
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2121
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5313 :

سەعدون حس ن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211361
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=484
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5314 :

سەعدون محەمەد عەبدولجەليل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211362
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=485
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.

ﻻﭘەڕە
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ژمارە5315 :

سەعدى شمدﯾن بکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211363
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=486
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5316 :

سەعدی سەعيد تاھر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061513119884
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1967
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1981-1976وەک ر کخستی دگەل ر کخراوا پ شکەفتن
)خدر مەحمود ).
ل ساال ) (1981ل زﯾندانا ميسل بدەست رژ ما بەعسيا ھاتيە س دارەدان و جەنازێ وی ب سەرو
شين دبيت .
پلە  :پ.م  /ر کخستي نھ نی.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2091
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5317 :

سەعدی محەمەد حەسەن مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082301363953

ﻻﭘەڕە

2386

http://www.kurdipedia.org

ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە .
خەلک گوندێ )ئەلکيشک ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987دگەل ليژنا ناوچا ئام دﯾ و لساال ) (1983پال
ئەندامەتيا ر کخراوا شەھيد خدر مەحمود ھروری وەردگرﯾت و ل ساال ) (1985ھاتيە ﭬەگوھاستن بو
ر کخراوا سەمەدار و ل ساال ) (1987ژبەر زﯾرەکی و چەلەنگيا شەھيدی پال بەرپرساتيا ر کخراوا
)ميدﯾا( وەردگرﯾت سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە و پشکداری چەندﯾن شەر ن دەﭬەرێ دا دکەت .
ل ساال ) (1988ل داستانا د رەلوک و پشتی شەرەک گران و دژوار ت تە شەھيد کرن بدەست
دوژمنی و جەنازێ وی ل گوندێ کانی مەزن ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2122
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5318 :

سەعدی محەمەد سا ح عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082303473661
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە .
خەلک گوندێ )بابوخک ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1978وەک ر کخستي نھ نی بوﯾە دگەل مال
رەمەزان سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە.
ل ساال ) (1985ھاتيە گرتن بدەست دوژمنی و ل زﯾندانا ابو غر ب ل بەغدا ت تە س دارەدان و جەنازێ
وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /ر کخستي نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2123
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5319 :

ی
عيد چراغی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813331
دانيشتووی :ککەھرﯾز ،سە ماس
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=388
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5320 :

د
عيد حس ن ئەحمەد
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208232709
93149
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )944
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )زاووﯾتە(ﭬە .
خەلک گوندێ )ئييتوت( ﯾە سە
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )) 1975-1961
بەشد
دگەل ھ زا حەسﯚ ميرخان و ل نەکسا ساال
ال  1975دەربەردەری ئيران بوﯾە
وی ھاتيە وەرگ ران و گيان
ل ساال ) (1977د ئەرک خوﯾ پارتاﯾەتی ددا ترومب ال ی
ن.
ئيران و لو رێ ھاتيە ﭬەشارتن
صيل
پ.م ئامر فەص
پلە  :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2125

دەست داﯾە ل
ت
خو ژ

ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5321 :

حەسەن
سەعيد ح
عيد خالد س
سەع

ﻻﭘەڕە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911993
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )کورکو( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ .
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ کورکوى 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=1640
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5322 :

سەعيد س مان ئەحمەد پيرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082329333065
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .
خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾە سەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1962ێ .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1983-1976وەک بەرپرس ر کخراوا شەھيد عەلی
عوبەﯾدو سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەو رولەک باش ھەبوﯾە ل دەﭬەرێ و پشکداری د چەندﯾن
چەلەنگي ن لەشکەرﯾدا کرﯾە .
ل ساال ) (1983د ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن رژ م ل ملھومبان ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ل گوندێ بازێ ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2126
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5323 :

ﻻﭘەڕە
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سەعيد عوسمان ئيبراھيم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812272
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل ﯾوسف على سپيندارى سەرب ھ زا ش خان
ﭬە .ل ساال ) (1964د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى دا بو سەر گوندێ سپيندارێ 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=1967
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5324 :

سەعيد عومەر عيسا ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812271
داﯾک بووﯾ ) (1907ﯾە .خەلک گوندێ )خانک ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1963ێ دگەل ئيبراھيم ﯾوسف عبدال .ل ساال ) (1965ل زﯾندانا ميسل
ت تەئەشکەنجەدان و شەھيد دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ مام شﭭان
ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1966
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5325 :

سەعيد عەبدى ئەحمەد ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010309415121370
ژ داﯾک بووﯾ ) (1915ﯾە .

ﻻﭘەڕە
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خەلک گوندێ )باﭬيا( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1966-1963ێ دگەل ھ زا عيس
ھ زێ کارێ خو ئەنجام داﯾە .
ل ساال ) (1966ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو گوندێ باﭬيا 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=1965
سوار ل بارەگاﯾ

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5326 :

سەعيد عەلی سەعيد عبدالوھاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211364
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=487
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5327 :

سەعيد فارس حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211365
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=488
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5328 :

عيد فامياننی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813332
ە ماس
دانيشتووی :ئئەلبيران ،سە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=387
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5329 :

عيد گندورر مراد ئيبرراھيم
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371812273
شورەشا
سەرب ناحيا ))رزگارى(ﭬە .بەشدارى د ش
ک گوندێ )دد رەبون( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )954
ژ داﯾک
 (19ل
مو سەرب ھ زا زاخو ﭬە .ل ساال )974
ل محمود شم
 (197ێ دگەل
ساال )74-1964
ئەﯾلول دا کرﯾەل س
ھيتە کاروان نەمرا و
ەس دارەدان ژ الﯾ رژ ما ژ ناڤ چوى ﭬﭬەو شەھيد ددبيت و دگەھ
زﯾنداناا ميسل ھاتە
پ.م
شارتن .پلە :پ
دێ مام شﭭاان ھاتيە ﭬەش
ێ وى ل گوند
جەنازێ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1970
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ش وەەزار:
ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5330 :

سەعيد محەمەد عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911994
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .خەلک گوندێ )ئام دﯾ ( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل ھ زا ئام دﯾ .
ل ساال ) (1965ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر دەﭬەرا بەرێ گارەى 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=1645
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5331 :

سەعيد مستەفا شمو س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311367
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=490
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5332 :

سەعيد مەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813334
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سە ماس
دانيشتووی :ددۆ ەسپيان ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=385
5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5333 :

بەخت
عيد نيک بە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813320
سە ماس
دانيشتووی :ددۆ ەسپيان ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=386
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5334 :

ل
ون ئاﭬدەل
ف سەعدو
عيد ﯾوسف
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370911995
ە .بەشدارى د
سەرب ناحيا )ئەلقوش(ﭬە
ک گوندێ ) تلخش ( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )945
ژ داﯾک
سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
خالد شلى س
 (1ێ دگەل خ
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1973-1962
خان
وى ھەر ل ش خ
ھيد کرن ب گگولەکا توپ و جەنازێ ى
خان ت تە شەھ
ل ساال ) (1973ل دەﭬەرا ش خا
ەشارتن .پلە :پ.م
ت تەﭬە
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1646
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5335 :

سەعيد ﯾوسف فندى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311368
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=491
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5336 :

سەفەر حس ن سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311369
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=492
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5337 :
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سەفەر سەعدون عەلی ﯾەحيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812274
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )گەربەراسک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا فيسل حەسەن سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .ل ساال ) (1963د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى دا بو سەر چياﯾ مەتينى ت تەشەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل ئاقارێ گوندێ سورﯾا ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1972
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5338 :

سەفەر عەبدولباقی تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911250
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=253
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5339 :

سەفەر عەبدولعەزﯾز مستەفا ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=201012091713512992
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )ئورمان ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1980-1979دگەل سيد سا ح سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1980ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر چياﯾ مەتينی ت تە شەھيد کرن و
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جەنازێ وی ل گورستانا گوندێ خرابەی ھاتيە ﭬەشارتن
پلە  :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2127
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5340 :

سەفەر محەمەد سا ح ميرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811632
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1187
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5341 :

سەفەر محەمەد سدﯾق عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201012091714372839
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )بەروشکا کاتوليا( ﯾە سەرب ناحيا )دھوک(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985-1983دگەل شەھيد تاھر ز وەی سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1985د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل شکەفتا دوستەکا دکەﭬيتە دەست ن رژ ما بەعسيا و ل
زﯾندانا ابو غر ب ت تە س دارەدان و جەنازێ وی ل گورستانا گوندێ نزارک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2128
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5342 :

سەگﭭان جھور عەبدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811631
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1186
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5343 :

سەگﭭان ﯾوسف عەلی فەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061510579886
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە .
خەلک گوندێ )دھوک( ﯾە سەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1986دگەل ر کخراوا ھەکاری )محو گەودا(
سەرب لق  1ﭬە .
ل ساال ) (1988دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی ل گوندێ زر زەی 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=2088
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5344 :

سەالح زەنگەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113410
دانيشتووی :پيرانجوق ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=402
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5345 :

سەالم ئيبراھيم د والى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501211366
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=489
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5346 :

سەالم شاھين دﯾوالی س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012091716292818
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
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خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1981وەک ر کخستی دگەل ئوسمان قاسم
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987ھاتيە گرتن بدەست رژ ما بەعس و ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيە س دارەدان و جەنازێ
وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2129
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5347 :

سەالم موسا ميرزا ميرزۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201012091717432479
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )گوتبە( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەدارری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1986-1981وەک ر کخستي نھ نی دگەل ر کخراوا
شفق سەرب ليژنا ناوچا زاخو ﭬە
ل ساال ) (1986ل زﯾندانا ابو غرێ ب ھاتيە س دارەدان و شەھيد دبيت و جەنازێ وی ل س م ل
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە  :پ.م  /ر کخستي نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2130
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5348 :

ﻻﭘەڕە
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سەلمان س مان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092032371835
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل ئەحمەد شانەسەرب ھ زا ئام دﯾ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1977دگەل دگەل ليژنا ناوچا ئام دﯾ
ل ساال ) (1980د ھ رشا دوژمنی دا بو سەر گوندێ قومرﯾ ت تەnشەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ ھرورێ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2133

ﭬە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5349 :

سەليم ئەشرەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813330
دانيشتووی :قرنسيە ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=389
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5350 :

سەليم تاھر گيندەل عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911997

ﻻﭘەڕە
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )ئ کمال ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1972-1970ێ دگەل محەمەد حەسەن باجلورى .
ل ساال ) (1972د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل شکەفتا سمتى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گورستانا باخرنيفا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1654
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5351 :

سەليم حس ن ﯾوسف محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911996
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )ب سکى( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل نعو سمد سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر دەﭬەرا سيدەکان ت تە شەھيد کرن و ل
گورستانا ب تواتەجەنازێ وى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1650
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5352 :

سەليم حەﯾدەر حەﯾدەر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812276
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە .خەلک گوندێ )ئەرەدنا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل محەمەد حەسەن ئەرەدنى سەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬە .ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ ئەرەدنا ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1974
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5353 :

سەليم خەليل سلو ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812277
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )ئاڤ تەحل ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1971ێ دگەل حسو حامد سەرب ھ زا زاخو ﭬە .ل ساال
) (1974ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دوژمنى ل گەلي زاخو ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ل جوم جيھان ت تەﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1975
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5354 :

سەليم س مان عەبدو

س مان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812278
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )تەعالﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ سەرب ھ زا دھوک ﭬە .ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ
توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ بابيرێ ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى
ھەر ل بابيرێ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1976

ﻻﭘەڕە
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5355 :

سەليم سەلمان داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311371
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=494
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5356 :

سەليم محەمەد عەلی ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812279
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1962ێ دگەل عەرف ناسر سەرب ھ زا دھوک ﭬە .ل ساال
) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل بنەگردى 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=1977
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.

ﻻﭘەڕە
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ژمارە5357 :

سەليم مستەفا حەمﯚ مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092035291811
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )ئەﭬرﯾک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1980دگەل سدﯾق سەعدی زاوﯾتەی سەرب ليژنا
ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1982د ھ رشەکا دوژمنی دا بو سەر گوندێ تەلوە ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
گوندێ تەلوەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2136
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5358 :

سەمير جەالل حەسەن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203415243
ژ داﯾک بووﯾ ) (1970ﯾە
خەلک گوندێ )بالەتە( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1986دگەل خاليد کوچەر سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ ز وکا عبوی ت تە شەھيد کرن
و جەنازێ وی ل گوندێ ئوزمانا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2181
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە
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ش وەزار:
پارتی:

ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە5359 :

سەمير عەبدول ەحمان ئەحمەد زەﯾدان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082014119835
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە .
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1987-1986دگەل عومەر ئورەی سەرب لق  1ﭬە .
ل ساال ) (1987ب نھ نی ﭬە دھ تە باژ رێ دھوک ل تاخ بەروشک ل ماال دەﯾکا خو بەل پشتی
رژ ما بەعسيا پ حەسيای رەمی ل کرﯾە و شەھيد کرﯾە و جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ھاتيە
ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2103
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5360 :

سەکينە عەبدو

محەمەد ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812275
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )کورکو( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .ل ساال ) (1961ب
ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ کورکو 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=1973
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
خانمان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:

ﻻﭘەڕە
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5361 :

سە ح جاسم عەبدو

نەبی

http://www.kurdipedia.org/?q=201012061505419889
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .
خەلک گوندێ )کوزو( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1962-1961ێ دگەل غازی حەجی ملو .
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا ل دگەل دوژمنی ل راس العين )ئاکرێ( 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=2085
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5362 :

سە ح حس ن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311386
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=520
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5363 :

سە ح حس ن عەلی بارو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523442812411

ﻻﭘەڕە
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1971ﯾە .
خەلک گوندێ )باني ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1987دگەل خاليد بانی سەرب ليژنا ناوچا ش خان
ﭬە .و ل ئەنفال ن رەش کەتيە دەست ن دوژمنی ل دەﭬەرا گارەی و ل ئورﯾگاﯾ بەحرک ئاکنجی کرﯾنە .
ل ساال ) (1988ھاتيە گرتن بدەست رژﯾچما بەعسيا و ل ئەمنا دھوک
دبيت و جەنازێ وی ل شاخکی ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2076

ت تە گولە بارنکرن و شەھيد

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5364 :

سە ح عەبدولھادی محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092022022204
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە
خەلک گوندێ )پشت گری( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1985دگەل محەمەد سا ح بوتی سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1986دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی ل گوندێ پشتگری و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ ليناﭬا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2132
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5365 :

ﻻﭘەڕە
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سە حەدﯾن سا ح عەبدو

ميرخان

http://www.kurdipedia.org/?q=201012092044361577
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976دگەل عەبدولسالم ﯾوسف سەرب قيادا
کاتی ﭬە
ل ساال ) (1977د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل چياﯾ رەش ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل گوندێ
ب زنورێ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2139
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5366 :

سە حەدﯾن عارف غفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523472812412
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .
خەلک گوندێ )سل ماني ( ﯾە سەرب ناحيا )سل ماني (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1963دگەل ھ زا رزگاری .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1984-1976ێ .
ل ساال ) (1984ل زﯾندانا نوگرە سلمان ت تە س دارەدان و شەھيد دبيت و جەنازێ وی ل سوران ھاتيە
ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2077
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
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ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە5367 :

ی
سە مان کوھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113511
سە ماس
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=503
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5368 :

ھيم
سا ح ئيبراھ
يبراھيم س
سەﯾﯾد تارق ئيب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371012003
ﯾە سەرب ناحييا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
ک گوندێ ) ناﭬشکى( ە
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )951
ژ داﯾک
ناسر سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬە .
ر
 (19ێ دگەل عەرﯾف
ال )975-1967
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
کرن و جەنازێ وى ل
ل ساال ) (1975ل چياﯾ سەررتيزى د شەررەکيدا دگەل ددوژمنى ت تە شەھيد ن
ن ت تە ﭬەشاررتن .پلە  :پ.م
چومان
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1671
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5369 :

سەﯾﯾد حس ن عەلی ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501311375
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=503
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5370 :

سەﯾد خاليد مستەفا ئەحمەد موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120516531612374
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .
خەلک گوندێ )خانک ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1961ێ دگەل بەتاليونا حيران ئورمانی سەرب
ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گەورﯾا عەمەر ئاغای ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی
ب سەروشين دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2051
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5371 :

سەﯾد سا ح عەبدولخالق رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502183712679
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گوندێ چەم سەﯾدا سەرب ب نناحيا کانی مااس
ێ
رووژەک ژ روژ ن ساال  1931ێ ل
ﭬەداﯾکەکا دلوﭬﭬان و ژ ھاتن و پيروزﯾا کەررەما راستي بجە دئينيت و مزگينيا کوورەکی
ﭬە
خەالت دکەن لساال 1958
سيد سا ح( خ
خو بناﭬ )س
ی و گوندﯾ ت خ
ددەتەباب وی
چەندەک پ ﭭەددچيت ناﭬ وی
دگەھيتەناڤ ر ز ن پارتی ددﯾموکراتی کووردستان و چ
ستن
ەردەوامي ب کارێ ر کخس
ڤ ر ز ن سوپااﯾی ژی دا بە
سکەرﯾ دناڤ
دھ ت بو عەس
ساال
عەرﯾفي وەرردگرﯾت و ل س
کەرﯾ دا پال ع
ت و د عەسک
ال پەﯾدا دکەت
دکەت و ھەﭬاال
ﭬەدھ تەگرتن و ددکەنەدزﯾندانا ميسل
ھ
شەوافی
1959بدەست زەالم ن ئاززرﯾا حەرەکا ش
9
دارەدان
تەدانان و برﯾارا س د
ن
خەباتﭭانی دھ
ی
شەوافی بو ﭬﭬی
دا و دادگەھ نەعەدال ش
رستا س پ ک دگگەردەنا وی ددانن و بيروزﯾا ھەستا
ا
شتر خلفا
ت کو روژا باشت
بوو دەردکەﭬيت
دێ دێ
شەﭬا رەش و ددر ژ چاﭬەر ی مرنا راستي بو کو سپ د
کەت ..وێ شە
بللند ماچی بک
ھەر جار خودێ
ر
ﭭەوەکی
خاتر خو ژ ژﯾان خازﯾت بەلل مەزن دب ژن )نەجار بنﭭ
خ
ێ رابوﯾن وی خو بو سەر ددەپ س پک بەرھەڤ ککری و
ئ کەدەليل ھزار( کو سپ دێ
بەرھەﭬيا گەھبر
ا
کودەتا ئازرﯾا شەواففی
ا
ت ..مەزگينيا نەمانا
قەستا شپانا نەمرﯾ بکەت
قە
ھەﭬچەپەر ن وی ل دەەستپ کا
ر
نەمر و
ر
ککر و ئازاد بوو ددگەل پەقينا گوال تﭭەنگا ببارزاني
ەرەف چياﯾ ن
سکەرﯾ بجە دھ ليت و بە
شەھيدێ نەممر ر ز ن عەس
ساال  1962ش
س
تەگوندێ چەم سەﯾدا و ھەر زﯾکا ئەوژی خو د رەوشا
ێ
ککوردستان ددکەﭬيتەرێ و دھ
بارزانی و دبيتەئ ک ژ جەنگاوەر ن
ی
تﭭﭭەنگ و رەختتا دپ چيت و ددکەﭬيتە دﯾف شوپا
عەلی ئەوێ
ی
شەھيد
ستان دا ،و براﯾ وی ش
خا بيروزا کوردس
م رخاس و بەررﭬاني ل ئاخ
ەپ.م و مال ب
ەھيد بوی دگگەل وی دبيتە
 197ل گەلي دھوک شە
ککو ل ساال 74
روژێ )سەﯾد سا ح(
خاتر دوزا ھەژﯾا گەل خوو .روژ بو ێ
سەميان بجە دھ لن سەرخ
س
کسەر
س و ناﭬدار دبيت و دەورەککا چەک گراان ﭬەدبيت ئ ک
پ شدکەﭬيت و دبيتەم رخاس
پچيەک ناﭬدار ل
دئينيت و دبيتەتوپچ
ت
شەھيدێ نەممر دچيتەوێ دەورێ و پلەکا باش
ش
دا دکەت و روللەک کارﯾگەر دبينيت و ل ساال
ەشدارﯾ ت د
ەمی شەرا بە
دەﭬەرێ و ھە
ژی کارێ
کان و ل و رێ ی
ەن روەو ر ن
ی دکەتەکادر و فرێ دکەنە
 1964پارتی ﭬﭬی خەباتﭭانی
4
ﭬەدبيت و شەھيد
ت
ەت و پشتی ھينگ دەوررەکا توپا ل ئييران
پاارتاﯾەتي دکە
دھ تەھەلبژارتتن بو ﭬ دەوورێ و پال ئ ک بدەستخووﭬەدئينيت و ت تەخەالت کررن ب
ێ پەھلەوی و جارەکا دی دھ تەدەﭬەرا بادﯾنان و ل لەشکەرێ بادﯾنان
سکەک ز رێ
س
دمينيت و دبيتتەئامر بەتاليوون توپخان لساال  1970دبيتەئەندام ليژا دەﭬەرا
 197و
دەورێ خو دبينيت تەھا ساال 74
ێ
ئاام دﯾ و وەککی کادرەک چەلەنک و ززﯾرەک
دوی دەمی داا گەلەک دەوور ن توپا ﭬەکررن و پ شمەررگەف ر دکرنەتتوپ ھاﭬ تن و
ەرگەھەتا
سەﯾد سا ح ککادر و پ شمە
لەشکەری شەھيد س
ی
چەک گران و چەندﯾن کارر ن
چ
ەشکری و پاررتاﯾەتي وەرددگرﯾت و بژ ھااتن و
ەرپرسيارﯾا لە
دﯾن پلەﯾ ن بە
 1974ێ چەند
4
شەری
ی
ەت ھەر لوێ سال و لدەەست پ کرنا ئئاگرێ
شانازی ﭬەج بەج دکە
ش
ھوک و دەنگ
سيارێ لەشکررێ بەرەی دھ
ەشکرێ ئ ک شەھيدی ددکەنەبەرپرس
لە
سيارﯾا وی
ماني و دوو جارا لسەر دەم بەرپرس
ف دبيت ب م رانی و قارەم
دەﭬەری بەالف
لد
شەرەک گرران دا و ھەر ددگەلدا
ەستاندن و دش
شەداﯾ ِ ت نە
چەپەر ن دوژممنی ل ک ليا ش
چ
شەھيد کرن و ھەمی
حمەد پسمام وی ت نەش
ەﯾد عەلی و ممستەفا ئەح
برراﯾ وی سە
وەکی ھەمی
ی
دلتەزﯾنا 1975
ا
کرﯾەو پشتی کارەەساتا
و
شکداری
شەر ن دەﭬەررا بادﯾنان پش
ش
سوز ئاوارەی ئئيران دبيت...
ککوردەک دلس
دەت و دەليﭭە
کەال م راني ل د
جارەکا دی ال
و ل /26گوالنا  1976/ێ جا
ەبو خەبات
دی خو دناف جللک
شەھيدی بو و جارەکا ی
ک ژ خوزﯾين ش
ھەلدکەﭬيت ..ئەﭬەھيﭭيەک
ھ
کی
پ شمەرگاتي دا دبينيت ..ﭬيجا گەلو ئييک ھەﯾەر ک ل م راني بگرﯾت ؟ ی
شي ژ
ەمر ژﯾانا خوش
ھەﯾەدل دل وی بدەت و ب ژﯾت ھ ش زﯾەراستە؟ شەھيدێ نە
ھ
ت ...چونکی ھەمی
شەقی بوﯾم و بال بەس بيت
خو حەرام کربوو و نەدﭬيا ب ژژﯾت ئەز ێ ش
خ
راست
ت
ەپەر ن م راني دەرباز ببو لەوما ھەﭬال ن وی
ف کوجک و چە
ژﯾﯾ وی دناف
دبيت و
پشکدار ت
گگوتيە)ھەﭬگوررێ دوو شورەەشا نە( ل کوونگرێ نەھ ﯾ پارتی پش
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و ھارﯾکارﯾا ھەﭬال ن خوﯾ ن

پشتی کونگرێ دکەنەبەرپرسيارێ ليژنا دەﭬەرا ئام دﯾ
لق ژی دکر دگەل شول خو ژی.
شەھيدێ نەمر شارەزاﯾەکا باش ھەبووﯾەد تەکتيکا شەرا دا و ژ وەرگرتنا چەپەر ن
دوژمنی و شکاندنا ھ رشا ھەمی دەما سەرک شی دکر و نەخشەو خيچ ک شانن
خەبيرەک بەرکەفتی د بارێ لەشکری دا.
شەھيدێ نەمر دھ تەﭬەگوھاستن بو ر ﭭەبرنا کاری لق و دبيتەئەندام و کارگ رێ
لق و بەرپرس پشکا لەشکری وەردگرﯾت و دھەمی شەرو داستانا دا ھەمی گاڤ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2439
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5372 :

سەﯾد ﯾاسين عەبدولغەفور ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082109119833
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .
خەلک گوندێ )باتيفا بەروارﯾا( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1987-1981دگەل ر کخراوا وەصفی سلمان سەرب ليژنا
ناوچا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1987ل داستانا کانی ماس و پشتی شەرەک دژوار دگەل دوژمنی ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وی ل گورستانا گوندێ کانی مازن ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2104
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5373 :

سەﯾدخاليد محەمەدی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113424
سە ماس
دانيشتووی :ککوزەڕەش ،س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=461
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5374 :

سەﯾﯾفو

مان
ەمبی دﯾواالی س م
شە

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2010
01210203715220
 (19ﯾە
ک بووﯾ )967
ژ داﯾک
(ﭬە
ە
ەرب ناحيا )ما نگ شک
خەلک گوندێ )ئووزمانا( ﯾەسە
شتا
نی بوﯾەدگەل ر کخراوا دەش
خستي نھ ی
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال ) (1986ر کخ
بەشد
ھوک ﭬە
س م ل سەرب لييژنا ناوچا دھو
ھيد
غر ب ت تەس داارەدان و شەھ
ست رژ ما ببەعسيا و ل زﯾندانا ابو ر
ل ساال ) (1986ھااتيەگرتن بدەس
دبيت
پ.م
پلە :پ
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2183
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:
پياواان
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە5375 :

ور رامين
شاپو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813327
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دانيشتووی :ميراوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=392
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5376 :

شاھين محەمەد عومەر مەسيحا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120522583212388
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .
خەلک گوندێ )مارونسی( ﯾە سەرب ناحيا )گەﭬەرێ(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1962-1961ێ دگەل ھ زا حەسﯚ ميرخان .
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ م رسيدا 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=2052
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5377 :

شاکر ئەحمەد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911634
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1190
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5378 :

شليمون تﯚما ئيشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012007
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )ئەرەدنا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل اﯾشو ئەرەدنى سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا نەھلە 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=1681
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5379 :

شليمون ﯾوخنا شليمون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311377
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=506
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5380 :

شمر سەبری برجس عبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711482
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=668
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5381 :

شمو ھرمى تمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711582
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1093
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5382 :

شوجاع خاليدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813325
دانيشتووی :قزڵ کەند ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=394
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە5383 :

ی
جاع زرنگی
شوج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021130813326
ماس
دانيشتووی :ببلەغور ،سە م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=393
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5384 :

مەحمود
ی عەلﯚ مە
کری حاجی
شوک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2010
0120921554
48393
 (19ﯾە
ک بووﯾ )952
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )کا نی ماس (ﭬﭬە
ش الزا( ﯾەسە
خەلک گوندێ )ش
 (1975-1974و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )4
بەشد
دبيت
سەرب ليژنا
ب
شەعبان غفار
ن
خراوا
 (1981دگەل ر کخ
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1978
بەشد
ناوچا ئام دﯾ ﭬە
وی ل
شەھيد کرن و جەنازێ ی
مباسا ت تە ش
ل ساال ) (1981د شەرەکيدا دگگەل دوژمنی ل گوندێ بلم
تيە ﭬەشارتن
شکەفت ھاتي
ستانا گوندێ ش
گورس
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=2174
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5385 :

شوکری س مان عەبدو

س مان

http://www.kurdipedia.org/?q=20101209215417399
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1970
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1982وەک بەرگری مللی دگەل ناصح ک ستەی
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1987ل شەرێ داستانا کانی ماس پشکدار دبيت و پاشی دچيتەگوندێ خانک بو ئينانا
خارن بو پ شمەرگەی ل ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی ل گوندێ ناﭬبری شەھيد دبيت و
جەنازێ وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرگری مللی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2173
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5386 :

شکرى ئيبراھيم مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911263
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=293
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5387 :

شکرى ئەحمەد محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811228
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=179
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5388 :

شﯚرۆ حەجی خەليل عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523030012392
ژ داﯾک بووﯾ ) (1915ﯾە.
خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1965-1961ێ دگەل صدقی حەجی شەعبان ئام دی
سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ دزگەە 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=2057
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5389 :
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ی
شﯚڕڕش ناتقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113447
ە ماس
دانيشتووی :ئئەندروک ،سە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=477
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5390 :

ل سەليم
شەررﯾف عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501311376
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=504
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5391 :

د
ی محەمەد
ەر سەبری
شەررﯾف عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2010
0121020305
58299
 (19ﯾە
ک بووﯾ )957
ژ داﯾک
سەرب ناحيا ))کانی ماس (ﭬە
خەلک گوندێ )ب قولک ( ﯾەس
ئەحمەد جلکی سەررب ليژنا
د
خراوا
 (1981دگەل ر کخ
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1978
بەشد
ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ەھيد
ەک ت تە شە
ێ ب ليزان و خشخاشا ب ئەگەرێ پەقينا نارنجوکە
ل ساال ) (1981ل ناﭬبەرا گوندێ
کرن و جەنازێ وی ل گوندێ ب لليزان ھاتيە ﭬەشارتن
پ.م
پلە :پ
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2178
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5392 :

شەرﯾف محەمەد ميرزا عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120522593312389
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .
خەلک گوندێ )سارک ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل سەليم چ ی .
ل ساال ) (1961دەم دوژمنی ھ رش کرﯾە سەر گوندێ کەﭬلەسورێ ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان شەھيدا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2053
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5393 :

شەرەف مشکﯚ شەمﯚ س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203218288
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە
خەلک گوندێ )سورکا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1980دگەل ر کخراوا ئازادی سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1985ھاتيەگرتن ژ الﯾ رژ ما بەعسيا ﭬەو ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وی
ل گوندێ مام شﭭان 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=2179
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5394 :

شەعبان حەسەن عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911635
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1191
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5395 :

شەعبان سا ح عەبدو

موسا

http://www.kurdipedia.org/?q=201012082112079831
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە .
خەلک گوندێ )ئ کماال بەروارﯾيا( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1983دگەل موسا عەبدو موسا سەرب ليژنا
ناوچا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ب ئەگەرێ چەک کيمياوی ل گوندێ ئ کماال بەروارﯾيا ت تە شەھيد
کرن و جەنازێ وی ل گوندێ بيکداود ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2106
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5396 :

شەعبان عومەر عەبدو

موسا

http://www.kurdipedia.org/?q=20101210202953323
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )ھەد نە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974وەک ئامر سری دگەل بەتاليونا حەجی
عەبدول ەحمان ھ زا ھ زا عەلی شەعبان و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976و دبيتەپ.م دگەل مالزم عەلی و پشکداری د
چەندﯾن شەرا دا کرﯾەمينا شەرێ  :پاقژکرنا نەخوشخانا کانی ماس  ،ل دانا دوژمنی لسەر ر کا
تروانش ،و ل ساال ) (1979پشکداری د کونگرێ پارتی بوﯾەل ئيران و ژبەر زﯾرەکی و چەلەنگيا وی
بەرپرساتيا ر کخراوا )شەھيد عەلی عوبەﯾدو مائی( وەردگرﯾت و پشکدار دبيت د چەندﯾن
چەلەنگيادا کرﯾەوەکی  :دەشتا خ رات و سەرێ حەم و شەرێ صارکا و کەال ش خوی و ل دانا رەبيا
گرکا و گرتنا مەقر سرﯾ تروانش و گرتنا رەبيا گامن رک و دانا بوﯾسەک ل گوندێ ئورمەدا دا و ل دانا
دوژمنی ل سەرێ ش الدزێ و گەلەک ن دی
ل ساال ) (1981د ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن دوژمنی ل کانی ماس ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ل گوندێ ئورەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2177
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5397 :

شەعبان عەبدو

عەبدولکەرﯾم مستەفا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523015212391
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .
خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1970ێ دگەل حەسەن ئەحمەد بارزانی .
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زوزک و ھندرﯾنی تيتە شەھيد کرن و جەنازێ

ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل چياﯾ
وی ل گورستانا بالن ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2055
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5398 :

شەعبان غەفار عەبدو

رەشيد

http://www.kurdipedia.org/?q=20101209215958330
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە
خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1963وەک بەرپرسەک لەشکەری ل دەﭬەرا
ئام دﯾ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1976وەک بەرپرس ر کخراوا شەھيد انور مائی
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەو رولەک باشەھەبوﯾەو ژبەر زﯾرەکی و چەلەنگيا وی ناڤ و دەنگ وی
ل ھەمی دەﭬەرێ بەالڤ بوﯾەو د چەندﯾن شەر ن قارەمانەپشکدار بوﯾە
ل ساال ) (1983د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل شەرمن دەﭬەرا ئاکرێ ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2176
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5399 :

شەعبان محەمەد ئەحمەد محەمەد دوسکى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811196
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=22
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5400 :

شەعبان مەحمود مستەفا حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209215833347
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )شاخک ( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1981دگەل کادرێ ر کخراوا سيپان )مال رەمەزان
قومری )
ل ساال ) (1985ل دەﭬەرا بەرواری باال بخيانەت بدەست ھەﭬالەک وی ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ھەر ل جھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2175
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5401 :

شەفيق ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813324
دانيشتووی :ھەشتيان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=396

ﻻﭘەڕە

2426

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5402 :

شەمدﯾن کەرم شەمدﯾن عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209215202483
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە
خەلک گوندێ )ب زنور( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1972دگەل بەتاليونا محەمەد تاھر ن روەی سەرب
ھ زا ئام دﯾ ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977- 1976دگەل شەھيد عەبدولسالم ﯾوسف
ل ساال ) (1977ل گوندێ ب زنورێ ب برﯾنداری دکەﭬيتەدەست ن دوژمنی و ل زﯾندانا کەرکوک
ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وی ب سەرو شين دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2171
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5403 :

شەمسەدﯾن رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813323
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دانيشتووی :بباوان ،سە مااس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=397
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5404 :

مسەدﯾن غياس منااور
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501311378
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=508
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5405 :

حﯚ
حاجی مح
مسەدﯾن محەمەد ح
شەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2010
0120921504
45491
 (19ﯾە
ک بووﯾ )954
ژ داﯾک
ەسەرب ناحييا )بات ل(ﭬە
ق حس ن( ﯾە
خەلک گوندێ )فق
 (1985ئامر مەفرەەزەبوﯾەدگەل پارتی گەل ))سامی
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1976
بەشد
شنگارری )
دارەدان و جەنازێ ووی ل
ن
ست رژ م و ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتتيەس
ل ساال ) (1985ھااتيەگرتن بدەس
شارتن
ێ کانی سپي ھاتيە ﭬەش
گوندێ
پ.م /ئامر مەففرەزە
پلە :پ
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2170
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5406 :

شەمﯚ ئيسماعيل ميرزا گارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209214903548
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )اﯾنجکا صورـ د رەبون( ﯾەسەرب ناحيا )رزگاری(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل قاسم حسو سەرب ھ زا زاخو ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1980دگەل ر کخراوا شەھيد )مەحمود ئ زدی(
سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1983ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ رکاﭬا ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل گوندێ سينا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2169
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5407 :

شەمﯚ ھورمى شەمﯚ ساوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012006
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )رەبيعە( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1963ێ دگەل سا ح نەرموى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1968د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر گوندێ ئەلقوش 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=1680
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5408 :

شەوقی عابدﯾنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813322
دانيشتووی :بەردەسپيان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ج گری دەستە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=398
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5409 :

شەوکت رەشيد تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311379
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=510
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5410 :

شەوکەت ئاﭬدەل عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911636
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1192
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5411 :

شەوکەت جەميل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910991
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1984دگەل ر کخراوا شەھيد محەمەد تاھر
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1985دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی ل گوندک نبی و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گوندێ
ب سفک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2168
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5412 :

شەوکەت حەسەن حس ن زﯾاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712230
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )کەﭬنەمژێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنکى(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1970ێ .دگەل حاجى دولەمەرى سەرب ھ زا ش خان ﭬە.
ل ساال ) (1974دشەرەکى دا دگەل دوژمنى ل چياپانکى ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى
دکەﭬيتەدەست دوژمنى.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1923
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5413 :

شەوکەت حەسەن محەمەد چەلەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209214527580
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1981دگەل مالزم عابد ئ تيتی ر کخراوا د رسم
ل ساال ) (1982لسنورێ تورکيا دکەﭬيتەبيسەکا جەندرام ن ترکا و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر
لسەر سنورێ تورکيا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2167
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5414 :

عابد خورشيد ئەحمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721484912945
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ﭬە.
سەرب ناحيا )ئەتروش( ە
گوندێ )نسرا( ﯾەس
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾەخ
ئەندام پارتی دگگەل
م
(1988
ساال )8-1986
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
 (19دا کرﯾەو پاشی
ی د سەرھلداانا بوھارا پيرووزا ساال )991
ر کخراوا روژھاات بەشداری
لدەﭬەرا
ا
گرتنا دوژمنی دا ل
ەل )ئيبراھيم حاجی ملو( و د بەرسينگ
دبيتەپ.م دگە
جەنازێ
گەھيتەکاروان نەمران و ج
ھيدکرن و د گە
 19ت تە شەھ
لروژا 991/4/4
سەرسنک لر
س
شارتن.
سنک ت تەﭬەش
وی ل سەرس
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2556
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5415 :

حﯚ
عابد محەمەد سا ح مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371012016
ە .بەشدارى د
ناحيا )س م ل(ﭬە
ا
ەسەرب
سەرشور( ﯾە
ک گوندێ )س
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )938
ژ داﯾک
على خەليل ھ زا دھوک .
 (1ێ دگەل ع
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1965-1962
ل ساال ) (1965د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمننى بو سەر ددەﭬەرێ ل گووندێ مەرون ت تە شەھييد کرن و
ن .پلە :پ.م
دگەھييتە کاروان نەمرا و جەناززێ وى ل گونندێ ناﭬبرى ت تەﭬەشارتن
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1694
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5416 :

عابد محەمەد عەبدو

مح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370811955
بەشدارى د
ى
مانگ شک (ﭬﭬە.
سەرب ناحيا )م
ک گوندێ )کوﭬل ( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )948
ژ داﯾک
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964ێ ددگەل فارس ککورەمارکى .
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ل ساال ) (1964د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ زوزکى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و لدەﭬەرا بەرەزﯾتوە جەنازێ وى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1578
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5417 :

عابد محەمەد عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811508
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=751
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5418 :

عابد نەجمەدﯾن عەلی سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311387
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=521
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5419 :

عادل ئيبراھيم ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012017
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .خەلک گوندێ )م سک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل واحد على حجى ملو .
ل ساال ) (1964د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ راس العين 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=1695
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5420 :

عادل حاجی خاليد حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119372212490
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە
خەلک گوندێ )ستکورکی( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1980دگەل خاليد بانی سەرب ليژنا ناوچا ش خان
ﭬە
ل ساال ) (1983د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل قندﯾلی 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=2258
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5421 :

عادل شوانی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118442
دانيشتووی :ھەشتراک سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3985
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5422 :

عادل عوسمان ئەحمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122720520920062
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .
خەلک گوندێ )ستوکورک ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1971ێ دگەل وﯾسى بانى .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرا توپ بارنکرنا دوژمنى ل دەﭬەرا ش خان 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=1696
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5423 :
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عادل عەلی عەبدول ەحمان ئەبابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114111912489
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە
خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1984دگەل ر کخراوا ئەزمر )عومەر ئورەی( سەرب
لق 1ﭬە
ل ساال ) (1988ل گوندێ ماسيک ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دوژمنی ھاتيە شەھيدکرن و ل گورستان
گوندێ مالتاﯾ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2257
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :شەھيد
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5424 :

عادل محەمەد عومەر مسيحا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811959
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )تەنگەدولب( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل بدل مارونسى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1975ت تەئەشکەنجدان ل زﯾندانا ميسل بدەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا دھوک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1582
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5425 :

عادل ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113413
دانيشتووی :سەﯾدان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=405
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5426 :

عادل کەرﯾم عادل کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012018
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ز وا سەرى( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1972ێ سەرب ھ زا بالەک ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەورﯾا عەمر ئاغاى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گاللەت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1697
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5427 :

عارف رەشيد محەمەد باﯾەزﯾد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011269
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=325
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5428 :

عارف رەشيد محەمەد ﯾەزدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811958
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )سارک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ دگەل فارس کورەمارکى .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ گول ت دوژمنى ل دەﭬەرا چومان ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل حاجى
عمران ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1581
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5429 :

عارف عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113411
دانيشتووی :خورخورە ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=403
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5430 :

عارف مستەفا سا ح ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012020
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل سو تان سيارى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ گولەبارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ سيارێ 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=1699
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5431 :

عارف مستەفا عەبدولعەزﯾز مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012021
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970-1961ێ دگەل عەتم نزارکى سەرب ھ زا ب تاتەﭬە .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل قەال دزێ ت تەبرﯾندار کرن و رەوانەى ئيران دکەن بو
چارەسەرﯾ و ل نەخوشخانا رزاﯾ دچيتەبەردلوﭬانيا 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=1700
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5432 :

عارف مەجيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113412
دانيشتووی :راوﯾان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=404
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5433 :

عاﯾد تاھر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911541
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=875
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5434 :

عبدالستار سەليم نبى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311388
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=522
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5435 :

عبدالقاقى ئيسالم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911542
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=882
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5436 :

عبدو رشو عبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811519
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=799
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5437 :

عبدى محەمەد وﯾسى
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911649
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1206
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5438 :

عبدى مەحمود ئيبراھيم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411397
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=533
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5439 :

عجيل نەبى سەعدى ئيدرﯾس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112052
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )کوزو( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1962ێ دگەل حامد حجى جانگير سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ مر با ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا
و جەنازێ وى ل ش خان ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1733
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5440 :

عسمەت محەمەد تاھر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411410
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=551
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5441 :

عسمەت محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113507
دانيشتووی :ئەسکەندەرئاوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=412
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5442 :

عماد جەعفەر ئەﯾوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911655
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1213
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5443 :

عوب د سەعدۆ عوب د سەعدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112046
ژ داﯾک بووﯾ ) (1921ﯾە .خەلک گوندێ )ز وا شکان( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1971-1961ێ دگەل سليم ئەسعەد سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1971د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا حاجى عمران 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=1727
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5444 :

عودﯾشو سەفەر خوشابا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911555
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=905
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە

2445

http://www.kurdipedia.org

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5445 :

عودﯾشو شابو عيسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811511
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=759
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5446 :

عودﯾشو شەمعون عودﯾشو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811512
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=760
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5447 :

عوسمان جرکيس عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911651
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1208
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5448 :

عوسمان حەﯾدەر محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512197
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )ئاشەوا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1963ت تەگرتن ژالﯾ رژ ما بەعس ﭬەو ل زﯾندانا ميسل ھاتيەس دارەدان و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1881
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5449 :

عوسمان رەشيد عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112047
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )غلبيشى( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1968ێ سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬە .
ل ساال ) (1973ل گوندێ غلبيش د ناڤ بيستانى دا ت تە شەھيد کرن ژ الﯾ کەسەک نەنياس
ﭬەو دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1728
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5450 :

عوسمان سەليم س مان سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112048
ژ داﯾک بووﯾ ) (1918ﯾە .خەلک گوندێ )دھوک( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل حمو کەمەکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ قارقاراﭬا 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=1729
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5451 :

عوسمان عەبدو

ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112049
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )گوندک نبى( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969ێ دگەل حسو ميرخان .ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ توپ
بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل شکەفتا شکەفت 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=1730
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5452 :
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عوسمان عەبدو

عوسمان محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112050
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )ئورمانا( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل ھ زا ھەلگور .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەربندخان د ھ 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=1731
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5453 :

عوسمان عەلی محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112051
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل ﯾوسف على سپيندارى سەرب ھ زا ش خان
ﭬە .
ل ساال ) (1962د کەﭬيتەبوسەکا دوژمنى ل گوندێ سپيندارى دھ 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=1732
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5454 :

عوسمان محەمەد عوسمان خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113172512455
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
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خەلک گوندێ )ب بادێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1967
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976دگەل مەحمود ئيزدی.
ل ساال ) (1978دشەرەکی دگەل دوژمنی ل گەلي رمانا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ب
شينە
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2222

سەرو

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ب سەروشو ن
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5455 :

عومەر ئيسماعيل عومەر ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213080312552
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1985دگەل سەربست سندوری سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987ل ئەمنا دھوک ھاتيەس دارەدان بدەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2307
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5456 :

عومەر ئەحمەد رەمەزان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512166
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ .
ل ساال ) (1961د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل بامەرن ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1850
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5457 :

عومەر ئەحمەد عومەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312115
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )ئ تيت ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل على خەليل .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل مەتارێ بامەرن برﯾندار دبيت و رەوانەى
نەخوشخانا سەرسنک دکەن ل روژا پاشتر گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1798
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5458 :

عومەر ئەحمەد موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911234
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=199
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5459 :

عومەر ئەمين حاجى ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412165
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )باجلور( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل محەمەد حەسەن باجلورى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل شکەفتا سمتى ھاتيە شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا گوندێ ليناﭬا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1849
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5460 :

عومەر پوالدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113504
دانيشتووی :کانی رەش ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=415
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5461 :

عومەر تەﯾار سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711485
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=694
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5462 :

عومەر حس ن حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411406
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=546
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5463 :

عومەر حەسەن محەمەد نزارکى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911550
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=898
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5464 :

عومەر دەرباز عوسمان سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312116
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )ئەرمشت( ﯾەسەرب ناحيا )رزگارى(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ وەک بەرگرى مللى دگەل عەبدول ەحيم جسيم
سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل چياﯾ ئەرمشت 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=1799
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5465 :

عومەر سەليم عەبدو

سەليم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412164
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە .خەلک گوندێ )دﯾليا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل عەرﯾف سل مان .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ دﯾليا 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=1848
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
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کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5466 :

عومەر شەرﯾف مختار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411412
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=553
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5467 :

عومەر عەباس سەليم شاھين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312118
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
بارزان دا کرﯾەھەروسا بەشدارى د لەشکەرێ کومارا مھابادا کرﯾەدگەل بارزاني نەمر و پشتى ت ک
چونا کومارا مھاباد توشى شەر ن گران دبن دگەل حکومەتا ئيران لسەر سنورێ روسيا ئيران و د
شەرەکيدا ل باژ رێ ماکو ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ ھەﭬسرسەرى ت تەﭬەشارتن .
پلە :پ.م  /کومارا مھاباد
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1801
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5468 :

عومەر عەبدولقادر عەلی عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011275
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=339
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5469 :

عومەر عەلی سا ح عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011276
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=340
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5470 :

عومەر عەلی عومەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811198
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=28
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5471 :

عومەر عەلی عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911551
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=901
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5472 :

عومەر عەلی محەمەد سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911255
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=266
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5473 :

عومەر غەزالى عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911552
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=902
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5474 :

عومەر محﯚ ناسر سيفەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711579
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1008
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5475 :

عومەر محەمەد ئەمين عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711578
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1007
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5476 :

عومەر محەمەد ئەمين محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412162

ﻻﭘەڕە

2458

http://www.kurdipedia.org

ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )کومبلى( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ وەک ر کخستى ﯾ نھ نى دگەل مال ﯾوسف کر ت سەرب ليژنا
زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1968ل زﯾندانا ميسل ت تەئەشکەنجەدان بدەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1846
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5477 :

عومەر موسا عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911553
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=903
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5478 :

عومەر مەعروف ھەسەن تەمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412161
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )د رەبون( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ دگەل محمود حمرێ سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1968ت تەگرتن بدەست حکومەتا سورﯾ و ت تەئەشکەنجەدان و گيان خو ژ دەست ددەت
و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1845
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5479 :

عومەر نوعمان حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911554
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=904
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5480 :

عومەر ﯾونس عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011277
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=341
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5481 :
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عومەر ﯾونس عەلی حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412160
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )بابيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل على خەليل .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەلي قەنتارا ت تەشەھيد کرن و ل گوندێ ب سفک
جەنازێ وى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1844
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5482 :

عيدو حاول بکو عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411400
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=536
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5483 :

عيدۆ مەحمود س مان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312119
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )شارﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ .
ل ساال ) (1963کەتيەبوسەکا دوژمنى ل سينا ش خدرا و 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=1802
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5484 :

عيزەت خودادادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021130813388
دانيشتووی :کوڕانە ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=331
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5485 :

عيزەت سەعيد تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411401
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=537
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5486 :

عيزەدﯾن موسا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411398
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=534
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5487 :

عيسا ئيسماعيل داود ئەبوزەﯾد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212071
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )ملھمبان ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل ب تواتەت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ل گورستانا حاجى عمران ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1752
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5488 :

عيسا سوار عيسا سوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711487
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://w
www.pdk-leq
qa1.com/sd..php?id=697
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5489 :

سا عوسمان عيسا
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501011278
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=342
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5490 :

سا محەمەد ئەمين ابرھيم
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501411407
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=547
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
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ژمارە5491 :

عيسا نيک خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918073
دانيشتووی :بردسزى سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3981
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5492 :

عيسمەت ئادم حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911652
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1210
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5493 :

عيسمەت د والى عبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411402
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=539
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5494 :

عيسمەت سەفەر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911653
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1211
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5495 :

عيسمەت فرحان حەسەن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911231
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=193
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5496 :

ع زەت جەعفەر ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411399
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=535
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5497 :

ع زەدﯾن حەسﯚ محﯚ حەمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112054
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .خەلک گوندێ )ب زھ ( ﯾەسەرب ناحيا )رزگارى(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964ێ ل دەزگاﯾ پارستن دگەل شەھيد عەبدول ەحمان سا ح و جاسم
جاسم و ھەمى کارێ وان نھ نى بوﯾەو لساال  1974شەھيد دھ تەتەکليف کرن کو بوستەکى ژ الﯾ
عيسا سوار و عەبدول ەحمان سا ح ببەتەسورﯾ و لسنورێ سورﯾا عيراق شەھيد دھ تەگرتن دگەل
 12کەس ن دى ژالﯾ حکمەتا سورﯾا ﭬەو شەھيدێ ناﭬبرى دگەل ھندەک ن دى تەسليمى رژ ما
عيراق کرن .
ل ساال ) (1975ل زﯾندانا ميسل ت تەس دارەدان بدەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت و جەنازێ وى
ل گوندێ ب زەھ ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1735
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5498 :

ع زەدﯾن سا ح عومەر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112055
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )حوشک ( ﯾەسەرب ناحيا )فەﯾدﯾ (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1968ێ دگەل بەتاليونا نعمو سمد سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975ت تەس دارەدان ژ الﯾ رژ ما بەعسيا ﭬەل زﯾدانا ميسل و جەنازێ وى ل گورستانا
س م ل ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
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ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1736
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:
پياواان
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە5499 :

و
مەد عەبدو
عەبااس محەم

ف
ﯾوسف

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21721583412949
ماس ( ﭬە.
حيا )کانی س
گوندێ )ئاسھ ( ﯾەسەرب ناح
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾەخ
) 1988
ساال )8-1980
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
دگەل عادل بەگ و د
ل
ساال ) (1991ددا کرﯾەو
ھارا پيروزا س
سەرھلدانا بوھ
ەشداری د س
بە
ەھيتەکاروان نەمرا.
ھ رەشک دا بو سەر باژﯾررک فەئيدﯾ ت تە شەھييدکرن و د گە
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2562
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5500 :

د فەتحى ﯾوسف س مان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371012022
سەرب ناحيا )فەﯾدﯾ (ﭬە .بەشدارى د
ک گوندێ ) تلخش ( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )946
ژ داﯾک
خان ﭬە .
شکر عبدال سەررب ھ زا ش خ
ر
 (1ێ دگەل ببەتاليونا
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1972-1971
ەنازێ وى
خودێ مەزن و جە
ێ
سرو سەرماﯾ دچيتەبەرددلوﭬانيا
ل ساال ) (1972ل گوندێ دزێ ب ئەگەرێ س
دێ سيتکى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
ل گوند
ستان
ی پارتی دﯾموکراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1701
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5501 :

عەبدولباری حس ن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911643
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1200
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5502 :

عەبدولباقى ئيسالم محەمەد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012023
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )کورکو( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .ل ساال ) (1961ب
ئەگەرێ فروک ت دوژمنى ل گوندێ کرکوى 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=1702
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5503 :
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عەبدولباقی رەشيد رەشيد کامل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012024
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .خەلک گوندێ )ب بو( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل ھ زا حسو ميرخان .
ل ساال ) (1962لدەﭬەرا بەروارى ژ رى د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل ھەر لجھ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1703
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5504 :

عەبدولجبار تاھر مستەفا ميرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114092812488
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )بانەسورا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1970
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1979دگەل زھ ر بامەرنی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1982ل ب گوﭬا دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی و شەھيد دبيت و جەنازێ وی ل گوندێ بانەسوار
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2256
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5505 :

عەبدولجەبار مستەفا سەليم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311390
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=524
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5506 :

عەبدولخالق حەسەن ئەحمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012025
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ دگەل على خەليل .
ل ساال ) (1966ل دەﭬەرا سەنگەسەر د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل دەﭬەرا سوران ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /معاون ئامر بەتاليون
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1704
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5507 :

عەبدولخالق مستەفا شمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811197
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=24
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5508 :

عەبدولخالق ﯾوسف محەمەد حەميد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911644
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1201
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5509 :

عەبدولرەحمان خەليلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113595
دانيشتووی :کوزەڕەش ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=523
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5510 :

عەبدولرەحمان دەشت پەﯾما
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113414
دانيشتووی :ئاخ چەقەل ،سە ماس
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بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1365 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=406
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5511 :

عەبدولستار سدﯾق ئەمين ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113575112480
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )ب سک ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1978دگەل عيسا ز وەی سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە
ل ساال ) (1982د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ شاورﯾک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ بوترش ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2247
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5512 :

عەبدولستار سدﯾق محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113565112479
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )بناﭬی( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1982دگەل ر کخراوا حەجی بناﭬی سەرب ليژنا
ناوچا ئام دﯾ ﭬە
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ل ساال ) (1986د ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن دوژمنی ل مەتارێ بامەرن
جەنازێ وی ل بامەرن ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2246

ت تە شەھيد کرن و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5513 :

عەبدولستار شکری عەبدو

شکری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113584712481
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە
خەلک گوندێ )ئورمەدا دا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1981دگەل ر کخراوا پيرس ﯾا سەعيد سپينداری
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1985د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ گوھەرزێ ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ سەرگەل ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2248
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5514 :

عەبدولستار مستەفا تەمەر سەعدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113543812478
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )دووتازای( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1979وەک کادرێ ر کخراوا شەھيد زبير سەرب
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ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1985دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی ل قەدش
ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2245

ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل ھەر لجھ

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5515 :

عەبدولستار ميکائيل حاجی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113535012477
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە
خەلک گوندێ )ئەلکيشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1985دگەل ميکائيل ئەلکيشکی سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1986ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ بەرزﯾرکی ھاتيە شەھيدکرن
و جەنازێ وی ل گوندێ ئەلکيشک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2244
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5516 :

عەبدولستار نيعمەت عەبدولقادر حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113500112476
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە
خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا حسو ميرخان
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976دگەل تەحسين نزمی
ل ساال ) (1978ب ئەگەرێ ئەشکەنجدان ل زﯾندانا ئيران ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل شنو
ئيران ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2243
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5517 :

عەبدولسەالم ئەحمەد خاليد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113485212475
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە
خەلک گوندێ )دش ش( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ئەحمەد شانەسەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979-1976دگەل مال رەمەزان قومری سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1979ل گوندێ کانی مەزن ھاتيەگرتن ژ الﯾ رژ ما بەعسيا ﭬەو ل زﯾندانا ميسل
ت تەس دارەدان و شەھيد دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2242
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5518 :

ەمەد
م حەجی ش خﯚ محە
دولسەالم
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21113475112474
 (19ﯾە
ک بووﯾ )956
ژ داﯾک
ەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
خەلک گوندێ )د رﯾشک ( ﯾە
 (1975-1974دگەل ھ زا ئئام دﯾ .
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )4
بەشد
سەرب
خراوا سەعيد سپينداری س
 (1984دگەل ر کخ
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1977
بەشد
ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ليژنا نا
ھيدکرن و جەننازێ وی
ل ساال ) (1984د ھ رشەک دا ببو سەر رەبي ن دوژمنی ل گوندێ تن ھاتيە شەھي
ن
ھاتيە ﭬەشارتن
دێ بابيرێ ھ
ل گوند
پ.م
پلە :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
چاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2241
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5519 :

دی
م محەمەد
دولسەالم
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222818035
سە ماس
دانيشتووی :ئئاغ چەق  ،س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1366 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=3972
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5520 :
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عەبدولسەالم ﯾوسف سادق ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113373612471
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1974-1969دگەل بەتاليونا محەمەد تاھر ن روەی سەرب
ھ زا ئام دﯾ ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976وەک بەرپرس ر کخراوا مەتين ﯾا نھ نی و
ئامر مەفرەزەبوﯾە
ل ساال ) (1977د شەرەکيدا دگەل فروک ت دوژمنی ل سەرێ چياﯾ رەشەی خومبين ت تە شەھيد
کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2238
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5521 :

عەبدولعەزﯾز ئيبراھيم خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311389
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=523
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5522 :

عەبدولعەزﯾز ئيبراھيم فەرﯾد
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210204008171
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە
خەلک گوندێ )رەش ئاﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1967ێ دگەل ئەسعەد خوشﭭی
ل ساال ) (1969ھاتيەتيرورکرن ژ الﯾ دوژمنی ﭬەل گوندێ رەش ئاﭬا و دگەھيتە کاروان
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2186

نەمرا

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5523 :

عەبدولعەزﯾز حس ن محەمەد عەزۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210204345133
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )بابوخک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1973ێ دگەل عرﯾف سليما سەرب ھ زا ھەلگورد
ﭬە
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل چياﯾ سەرتيزی 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=2189
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5524 :

عەبدولعەزﯾز حەسەن عەلی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210204231134
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە
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خەلک گوندێ )ش خ مەما( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل فيصل نزارکی سەرب ھ زا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ بومبەبارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ سکرﯾن ت تە شەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وی ل گوندێ ش خ مەما ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2188
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5525 :

عەبدولعەزﯾز س مان تاھر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722344412960
ژ داﯾک بووﯾ ) (1959ﯾەخەلک گوندێ )ئەرزێ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978بوﯾەپ.م دگەل سامی عەبدول ەحمان ل دەم
قيادا موەقەت و ل ساال  1982دشەرەکيدا دگەل دوژمنی ب دژواری دھ تەبرﯾندار کرن و
دھ تەرەوانەکرن بو ژدەرﭬەی وەالتی ژبو چارەسەرﯾا وی ل ژبەر برﯾنا وی ﯾا دژوار توشی شەلەل
دبيت و چارەسەر نابيت
ل ساال  1995ھەر ب ئەگەرێ برﯾنا وی گيان خو دەست داﯾەل وەالت دانيمارک و گەھشتيەکاروان
نەمران.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2575
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5526 :

عەبدولعەزﯾز فەتاح ميرزا ئيبراھيم
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2010
0121020450
08114
 (19ﯾە
ک بووﯾ )930
ژ داﯾک
(ﭬە
ە
ەرب ناحيا )ماانگ شک
خەلک گوندێ )زﭬﭬنک ( ﯾەسە
ھەلگورد
سەرب ھ زا ھ
عەرف سلو س
 (1974ێ دگەل ع
1
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )-1968
بەشد
ﭬە
سەرتيزی ت تە شەھيد ن
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگگەل دوژمنی ل چياﯾ س
کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا.
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=2190
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5527 :

قادری
دولعەزﯾز ق
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113490
سە ماس
دانيشتووی :ئئاخ چەقەل ،س
ە
ەرپرساﯾەتی :سەردەستە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=431
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5528 :

ەعروف
حس ن مە
محەمەد ح
دولعەزﯾز م
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21113320512468
 (19ﯾە
ک بووﯾ )955
ژ داﯾک

ﻻﭘەڕە

2481

http://www.kurdipedia.org

خەلک گوندێ )گرکا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل احسان ئام دی سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1987ل شەرێ داستانا کانی ماس ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گورستانا کانی
مازن ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئەندام ئ کەتيا قوتابي ن کوردستان
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2235
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5529 :

عەبدولغەفار تيلى حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911645
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1202
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5530 :

عەبدولغەنی پيرموس حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210204823100
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە
خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل عەتم ن روەی سەرب ھ زا کاوەﭬە
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل سەرێ ئاکرێ ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە

2482

http://www.kurdipedia.org

http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2191
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5531 :

عەبدولقادر ئەحمەد س مان  -قادر قومجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020574316
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )ش خان( ﯾەسەرب ناحيا )ش خان(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1984دگەل ر کخراوا شەھيد ن گەﭬەرک
ليژنا ناوچا دھوک ﭬە.
ل ساال ) (1987ھاتيەگرتن بدەست سيخورێ رژ م و لزﯾندانا ئەبو غرﯾب ھاتيەس دارەدان.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2200

سەرب

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5532 :

عەبدولقادر ئەحمەد غەنی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012102104035
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )ش رانە( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1968ێ دگەل دلوﭬان ئام دی سەرب ھ زا
ھەلگورد ﭬە
ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنی بو سەر دەﭬەرا پشدەر ت تە شەھيد کرن 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=2205
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5533 :

عەبدولقادر حەﯾدەر حس ن سەعدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811964
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1967ێ دگەل عەرﯾف ناسر سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ سەرتيزى 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=1596
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5534 :

عەبدولقادر سەالم حاجی سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113304712467
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )گيزێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1973
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976دگەل مال رەسوڵ گيزی ر کخراوا زاب سەرب
ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1981دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی ل حاجی عومەران ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل ئيران
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ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2234
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5535 :

عەبدولقادر عەبدولعەزﯾز س مان قوتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=201012102105064
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە
خەلک گوندێ )ليناﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل لزگين سندوری سەرب ھ زا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1961ل زﯾندانا ميسل بدەست رژ ما بەعسيا ت تەس دارەدان و شەھيد دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2206
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5536 :

عەبدولقادر محەمەد قادر عەسالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811962
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )قارقارەﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ دگەل ھەجر ئ کمالەى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974د ھ رشا دوژمنﯩدا ل سەرێ گرێ گەرماﭬا ت تەبرﯾندار کرن و پاشى ت تەﭬەگوھاستن بو
نەخوشخانا پ شمەرگەى ل گوندێ قومرﯾ و ھەر لو رێ گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە
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کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1593
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5537 :

عەبدولقادر محەمەد ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122621402718864
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .
خەلک گوندێ )ر وان ( ﯾە سەرب ناحيا )خەبات(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1969ێ دگەل عادل تەھا گولى .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەورﯾا پ ش ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گاللەى
ت تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1592
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5538 :

عەبدولقادر محەمەد ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911265
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=315
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5539 :

عەبدولقادر موسا عەبدول ەحمان موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911253
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=260
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5540 :

عەبدولمەجيد سەعدون شەھباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112043
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە .خەلک گوندێ )کورەمارک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل ھ زا ئام دﯾ پشکا ھندەس .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ چياﯾ زاوا شەھيد دبيت و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1724
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5541 :
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عەبدولمەجيد محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911648
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1205
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5542 :

عەبدولواحد خزر ش خﯚ ل بەلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722525612969
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾەخەلک گوندێ )کار ز( ﯾەسەرب ناحيا )زمار( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967بەرپرس شانا سەرەکی بوﯾە ،و ﯾ
بەردەوام بوﯾەلسەر کارێ خو ﯾ ر کخستن تا ساال  1992پاشی ھاتيەگرتن ژالﯾ رژ ما بەعسيان
ﭬەو ھاتيەزﯾندان کرن ل زﯾندانا ئەبو غرﯾب.
ل ساال ) (2003ھاتيەس دارەدان ل زﯾندانا ئەبو غرﯾب دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2586
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5543 :

عەبدولوەھاب عەزﯾز رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112044
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )سل ماني ( ﯾەسەرب ناحيا )سل ماني (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ .
ل ساال ) (1963ت تەگولەبارنکرن ژالﯾ دوژمنى ﭬەو شەھيد دبيت .پلە :پ.م
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ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1725
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:
پياواان
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
جورێ
ێ کەس :گولللەبارانکری
دھﯚﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە5544 :

ن حس ن تەھا مستتەفا
دول ەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21722094612954
سەرب ناحيا ))زاوﯾتە( ﭬە.
گوندێ )کوزو( ﯾەس
ێ
خەلک
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾەخ
خان
دگەل ھ زا ش ن
ل
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەللساال )(1975-1961
ەشداری د ش
بە
ساال ) (1991ددا کرﯾەو لروژا
ھارا پيروزا س
سەرھلدانا بوھ
ەشداری د س
بە
1
بارەگاﯾ ت بەعسيا د ناﭬبەرا فەﯾﯾدﯾ و گرێ پان
ﯾ
ھ رشەک دا بوو سەر
17.3.1991دھ
شەھيدکرن و دگەھيتە کارروان نەمرا
ش
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2568
8

ت تە

تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5545 :

ن حس ن حاجى ئەبابکر
دول ەحمان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370811957
ل(ﭬە .بەشدارى د
.
حيا )بات
سەروکانى( ﯾەسەرب ناح
ک گوندێ )س
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )950
ژ داﯾک
 (1ێ دگەل ببەتاليونا سيد عبوش سەررب ھ زا زاخو ﭬە .
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1975-1972
چياﯾ سەرتيززى ت تە
حاجى عمران ل چ
ى
ل ساال ) (1975د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمننى بو سەر ددەﭬەرا
پ.م
ن ت تەﭬەشارتتن .پلە :م
حاجى عمران
ەنازێ وى ل ح
ھيد کرن و جە
شەھي
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
چاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی
سەرچ
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1580
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5546 :

عەبدول ەحمان حەسەن قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911251
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=258
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5547 :

عەبدول ەحمان حەسەن محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114041112485
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1968دگەل ھ زا دھوک
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1981دگەل ر کخراوا شەھيد سگﭭان ﯾا حيکمەت
محەمەد تاھر گولی سەرب ليژنا ناوچا زاخو ﭬەو پشکداری د گەلک شەر ن دەﭬەرێ دا کرﯾەمينا
شەرێ زەمبيل فروشی و ليوا باتيفا و دەشتان و چەندﯾن شەر ن دی
ل ساال ) (1983ل ناﭬبەرا گوندێ بارھول و باني ھاتيە شەھيدکرن ب ئەگەرێ خوﯾندارﯾا ھەر دوو
گوند ن ناﭬبری و جەنازێ وی ل گوندێ کور م ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2252
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5548 :

عەبدول ەحمان س مان عەلی حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012027
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )نزارک ( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل مھدى نزارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ خەتارێ 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=1706
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5549 :

عەبدول ەحمان س مان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911264
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )نسرا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1961ێ دگەل ﯾوسف على سپيندارى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1973ب ئەگەرێ ئارﯾشەکا جﭭاکى ل گوندێ نسرا 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=1585
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5550 :

عەبدول ەحمان سەعيد ناﭬخوش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811960
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )سيتک ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل على على سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1963د ھ رشا دوژمنى دا بو سەر ئيبراھيم الخەليل 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=1583
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5551 :

عەبدول ەحمان سەليم عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203807201
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە
خەلک گوندێ )کەﭬنەمژێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل سەليم ئەسعەد خوشﭭی سەرب
ھ زا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا ل کان 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=2184
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5552 :

عەبدول ەحمان عەبدولکەرﯾم سﯚفى عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012028
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )گەلناسک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ گەلناسک 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=1707
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5553 :

عەبدول ەحمان عەلی حەسەن جادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911252
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=259
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5554 :

عەبدول ەحمان مەجيد ئەحمەد مەلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114004712483
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە
خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1985دگەل ر کخراوا شەھيد مەحمود ئ زدی
سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە
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ل ساال ) (1986ل سين و ش خدرا دکەﭬيتەبيسەکا دوژمنی و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنی
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2250
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5555 :

عەبدول ەزاق حەسەن عەبدولعەزﯾز ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811961
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )بابگورﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969ێ دگەل بەتاليونا  2سرﯾا  2سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬەو
پشکدارﯾ دگەلەک چەلنگيادا دبيت ل دەﭬەرا سل ماني مينا شەرێ :
کوسرت و شەرێ قەمچو خەلەف و شەرێ مەرگەو بنگرد و شەرێ پشدەر و لساال 1970
ت تەﭬەگوھاستن بو دەﭬەرا ئاکرێ و پشکدارى چەندﯾن شەرا دبيت وەکى شەرێ شوش و شرمنا و
شەرێ بجيل و شەرێ سماقوک و شەرێ چياﯾ ئاکرێ و و شەرێ خرب و بەردەوام دبيت لسەر
کارێ خو ﯾ پ شمەرگاتي تاکو ساال )). 1974
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ سەرتيزى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ھەر ل جھ ناﭬبرى ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1586
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5556 :

عەبدولکەرﯾم ئيبراھيم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911646
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1203
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5557 :

ی
دولکەرﯾم ئەحمەدی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113417
دانيشتووی :ببەردەسپيان ،سە ماس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=410
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5558 :

ماعيل
وسا ئيسم
دولکەرﯾم حس ن مو
عەبد
http://www
w.kurdipedia
a.org/?q=20
0101210210
05573
 (19ﯾە
ک بووﯾ )920
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )بااتيفا(ﭬە
خەلک گوندێ )گووفکی( ﯾەسە
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )-1963
پيرميس پيرو گولی سەرب ھ زا
 (1966ێ دگەل پي
1
بەشد
ک ﭬە
دھوک
ل ساال ) (1966ل دەﭬەرا سيارر و سپيندارا ب ئەگەرێ تووپ بارنکرنا دووژمنی ت تەبررﯾندار کرن و
خودێ مەزن
ێ
ن بو گوندێ گووفک و پشتتی بيست رووژا دچيتەبەرددلوﭬانيا
ەﭬەگوھاستن
دھ تە
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=2207
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە

ﻻﭘەڕە
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پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5559 :

عەبدولکەرﯾم شادمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113416
دانيشتووی :ميراوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=408
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5560 :

عەبدولکەرﯾم عەلی حەميد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012102106562
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە
خەلک گوندێ )ئانيتوس( ﯾەسەرب ناحيا )جولەم رگ (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1962ێ دگەل ھ زا ش خان بەتاليونا 3
ل ساال ) (1974ل دەﭬەرا ش خان د ھ رشەکيدا بو سەر سەنگەر ن دوژمنی ب ئەگەرێ مينەک
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وی ل گوندێ ب رکيات ت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2208

ت تە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:

ﻻﭘەڕە
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باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5561 :

عەبدولکەرﯾم فەرحان سەفەر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113285912465
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )شندوخا( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976وەک ر کخستی ﯾ نھ نی دگەل ر کخراوا
شفق سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1977ل زﯾندانا کەرکوک ھاتيەس دارەدان بدەست رژ ما بەعسيا و جەنازێ وی ماﯾەد
دەست ن دوژمنی دا
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2232
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5562 :

عەبدولکەرﯾم محەمەد حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711577
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1002
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور

ﻻﭘەڕە
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5563 :

عەبدولکەرﯾم محەمەد عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311391
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=525
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5564 :

عەبدولکەرﯾم مستەفا عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911543
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=883
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5565 :

عەبدولکەرﯾم معمارزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113508
دانيشتووی :جەنگەسەر ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=409

ﻻﭘەڕە
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5566 :

عەبدو

ئيبراھيم عومەر رەسوڵ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113275612464
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )ئورە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979-1977دگەل سيد سا ح سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1979دەم ھ رش برﯾنەسەر رەبي ن دوژمنی ل سەرێ حەم ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ل گوندێ ئورک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2231
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5567 :

عەبدو

ئەحمەد چاھر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811217
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=117
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5568 :

عەبدو

ئەحمەد عەبدو

قاسم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020595314
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە
خەلک گوندێ )د رﯾشک ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1976دگەل شەعبان غفار ل ژنا ناوچا ئام دﯾ
ل ساال ) (1984لگوندێ د رﯾشک کەتيەبوسەکا دوژمنی وھاتيەشەھيدکرن و جەنازێ وی لگورستانا
د رﯾشک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2202
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5569 :

عەبدو

ئەحمەد عەبدو

ﯾەزدﯾن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012029
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە .خەلک گوندێ )ئاشەوا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ ئامر فسيل دگەل بەتاليونا سو تان سيارى سەرب
ھ زا بالەک ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر دەﭬەرێ ل چياﯾ زوزکى 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=1709
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە
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ش وەزار:
پارتی:

ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە5570 :

عەبدو

بەھادﯾن س مان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311392
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=527
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5571 :

عەبدو

حس ن سەعدى

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012030
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل امين ئوزمانى .
ل ساال ) (1962ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ ئوزمانا 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=1710
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5572 :

عەبدو

حس ن ﯾوسف

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012031

ﻻﭘەڕە
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )شنگال( ﯾەسەرب ناحيا )شنگال(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ بەرپرس دەﭬەرا شنگار سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1974د ھ رشەک دا بو سەر بنگەھ ن دوژمنى ل دەﭬەرا زاخو ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل زاخو ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /بەرپرس دەﭬەرا شنگال
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1711
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5573 :

عەبدو

خالد سادق حس ن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811509
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=754
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5574 :

عەبدو

خالد سادق شﭭان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112032
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1965ێ .
ل ساال ) (1966ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى بو سەر گوندێ د رالوش 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=1712
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

ﻻﭘەڕە
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پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5575 :

عەبدو

خالد عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811230
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=189
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5576 :

عەبدو

خەليل ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311393
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=529
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5577 :

عەبدو

ﻻﭘەڕە

رەمەزان حمو رەشيد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311396
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=532
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5578 :

عەبدو

س مان ئەحمەد س مان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112034
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )سارک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ .
ل ساال ) (1962ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعس و ل زﯾندانا ميسل ت تەس دارەدان و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1714
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5579 :

عەبدو

س مان س مان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311394
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=530
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد

ﻻﭘەڕە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5580 :

عەبدو

س مان ﯾوسف

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113241412461
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە
خەلک گوندێ )پاس ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1980دگەل زھ ر بامەرنی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1981د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ پاس ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
گوندێ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2228
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5581 :

عەبدو

سيدو حەجى سيدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811510
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=757
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5582 :

عەبدو

سيدۆ حەجى حاجى

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112035
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )باگ را( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975ل گەلي قەنتارا دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى 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=1715
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5583 :

عەبدو

سەعيد حەسەن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112033
ژ داﯾک بووﯾ ) (1913ﯾە .خەلک گوندێ )کرکو( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دﯾ (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا گوندێ کورکو ژ الﯾ دوژمنى ﭬەت 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=1713
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5584 :

عەبدو

عبيد عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911544
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=885
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5585 :

عەبدو

عوب د عەبدو

محەمەد سەليم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112037
ژ داﯾک بووﯾ ) (1916ﯾە .خەلک گوندێ )گەلي رومان( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل غازى حجى ملو ى .
ل ساال ) (1974د ئەرک خوﯾ پ شمەرگاتي دا ل سەرێ ئ تيت ب ئەگەرێ سرو سەرماﯾ د
چيتەبەردلوﭬانيا 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=1717
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5586 :

عەبدو

عيسا عەبدو

ئەسمەر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121021082412437
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە
خەلک گوندێ )سينيا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1961ێ دگەل بەتاليونا محەمەد مستەفا شنگين
سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1967ب قەزا و قەدەر ت تە شەھيد کرن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2209
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5587 :

عەبدو

عەبدول ەحمان ئەبابەکر محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112036
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل نقيب حەسەن سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1975ت تەبرﯾندارکرن و رەوانەى ئيران دکەن و ل نەخوشخانا سەر دەشت دچيتەبەردلوﭬانيا
خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1716
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5588 :

عەبدو

عەلی ئەحمەد مستەفا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113232212460
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )کانيکا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1977دگەل ر کخراوا ئەحمەد حاجی حس ن
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1982د ھ رشەک دا بو سەر ئستخباراتا رژ ما بەعسيل ل دھوک ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2227
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5589 :

عەبدو

عەلی مەحمود عەبدول ەحمان

http://www.kurdipedia.org/?q=201012102102476
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )گرکا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1974-1970
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1976دگەل محەمەد حەسەن کرکی سەرب ليژنا
ناچا ئام دێ ﭬەلدەم بئەرکەک پارتاﯾەتی رادبيت لسەر جادا گوندێ گرکا دکەﭬيتەبوسەکا رژ ما
بەعس وت تەرەوانەکرن بو زﯾندانا ھەول رێ
ل ساال ) (1988ل زﯾندانا ھەول ر ت تەس دارەدان و جونازێ وی ب سەرو شينە.
پلە :پ.م \ ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2204
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5590 :

عەبدو

فەتاح قادر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112039
ژ داﯾک بووﯾ ) (1908ﯾە .خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل سەعدى زاوﯾتەى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1961د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ زاوﯾتەت 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=1720
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5591 :

عەبدو

محەمەد سەعيد نورى عەبدولجەبار

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112040
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )برﯾفکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ دگەل ش خ جەالل الدﯾن برﯾفکانى .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى بو سەر دەﭬەرا ش خان ل چياﯾى َ ئەتروش دھ 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=1721
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5592 :

عەبدو

محەمەد عبو برو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911647
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1204
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5593 :

عەبدو

محەمەد عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112041
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ئورە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1968ێ دگەل ئەحمەد شانە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل بجيل دەﭬەرا ئاکرێ 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=1722
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5594 :

عەبدو

مەحمود عەبدولحەکيم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911545
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=887
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5595 :

عەبدو

مەحمود عەبدولکەرﯾم شەرﯾف

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112042
ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )باز رک ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1968ێ دگەل ش خ جەالل الدﯾن برﯾفکانى سەرب ھ زا
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ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1974ت تەگرتن ژ الﯾ حکومەتا بەعسيا و ھەر ل وێ سال
و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ھاتيەبەرزەکرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1723

ل زﯾندانا ميسل ت تەس دارەدان

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5596 :

عەبدى محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011266
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=320
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5597 :

عەبدۆ رەشﯚ عەبدۆ خلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112045
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .خەلک گوندێ )رکاﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ وەک ر کخستي نھ نى دگەل عبدالرزاق بناﭬى .
ل ساال ) (1974ل زﯾندانا ميسل ت تەس دارەدان ب دەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت و جەنازێ
وى ل گوندێ رکاﭬا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1726
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ش وەەزار:
ک .باکوور
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە5598 :

ی
دی باقﯚﯾی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113459
ستون رەش ،سە ماس
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=464
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5599 :

ھەسەن دو مز
ﯚ سەﯾفﯚ ھ
عەتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21113135612452
 (19ﯾە
ک بووﯾ )964
ژ داﯾک
خەلک گوندێ )زﯾﯾنيات( ﯾەسە
س م ل(ﭬە
ەرب ناحيا )س
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1985
کودو سەرب
و
 (1987دگەل جمال ئ مينکی ر کخراوا
1
بەشد
ناوچا ش خان ﭬە
ليژنا نا
دبيت و
ست رژ ما ژ ناڤ چوی و شەھيد ت
ل ساال ) (1987ل زﯾندانا ابو غررﯾب ھاتيەس دارەدان بدەس
ێ مام شﭭان ھاتيە ﭬەشاررتن
ێ وی ل گورستانا گوندێ
جەنازێ
پ.م
پلە :پ
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2218
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:
پياواان
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کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5600 :

عەجيل عومەر عومەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722572512973
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾەخەلک گوندێ )باني ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976بوﯾەپ.م دگەل وﯾسی بانی پشتی شەھيدبونا
وﯾسی بانی بو پ.م دگەل ر خراوا بناﭬ شەھيدێ ناﭬبری ھاتی ناﭬکرن و ﯾ بەردەوام بو لسەر
کارێ پ شمەرگاتيا خو .ل ساال  1988دەم ئەنفال ن رەش ب سەر کوردستان دا ھاتين ناﭬبری
کەفتيەدەست دوژمنی و ل کومەلگەھا بخورت يکرﯾا )جژنيکان( بەحرک ل دەﭬەرا ھەول ر ئاکنجی
بوﯾەتا سەر ھلدانا ساال  1991بەشدارﯾەکا کارﯾگەر ھەبوﯾەو پاشی بوﯾەپ.م دگەل ل.ن.ش خان و ھەر
ل وێ سال و ددەم ئەرک خوﯾ پ شمەگاتي دا ل دەﭬەرا زاوﯾتەب ئەگەرێ پەقينا رەمانەک قەزا
و قەدەر گيان خو ژ دەست داﯾەو گەھشتيەکاروان نەمران
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2590
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5601 :

عەرەفات ئيسماعيل حس ن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112053
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )بەروشکا کاتوال( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1972-1963ێ دگەل عبدالرزاق گەرماﭬى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1972ت 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=1734
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5602 :

عەرەفات ئيسماعيل حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011267
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=322
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5603 :

عەرەفات رەبەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113418
دانيشتووی :گەنگەچين ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=411
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5604 :
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عەزﯾز اسخرﯾا سەفەر خوشابا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711483
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=687
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5605 :

عەزﯾز زەکەرﯾا سەفەر خوشابا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112056
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )دزێ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1973ێ دگەل ھورمز ملک چکوى .ل ساال ) (1974ل کانى گوالن
دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ ش خکا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1737
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5606 :

عەزﯾز سا ح محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112057
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل محەمەد تاھر مزﯾرى .ل ساال ) (1975ل زﯾندانا
ميسل ت تەس دارەدان بدەست رژ ما بەعسيا و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا
دھوک ﯾا کەﭬن ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1738
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5607 :

عەزﯾز عەبدو

عوسمان محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213002012547
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە
خەلک گوندێ )ئەرزێ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1986وەک بەرپرس ر کخراوەکا نھ نی
بوﯾەسەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1986ل زﯾندانا ابو غر ب بدەست رژ ما بەعسيا ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وی ل دھوک
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م /بەرپرس ر کخراوا نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2303
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :شەھيد
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5608 :

عەزﯾز عەلی سا ح محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112058
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )شەھيا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1968ێ وەک ئامر فسيل اسناد دگەل بەتاليونا ئ ک سەرب
ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1974د ھ رشا پ شمەرگەى دا بو سەر بارەگاﯾ ت دوژمنى ل باعەدرێ ت تە شەھيد کرن و
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دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ مک رس ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر فسيل اسناد
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1739
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5609 :

عەزﯾز ﯾاقﯚ شاھين ﯾﯚنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213024312548
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )ھژﯾرک ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1982دگەل عەلی قادوی ر کخراوا ر نجبەران
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1984د ھ رشەکا دوژمنی دا بو سەر گوندێ ناﭬشک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گوندێ گوند کوسەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2304
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5610 :

عەسکر سەرحان ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112059
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە .خەلک گوندێ )ناﭬشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل على خەليل .
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ قەزا و قەدەر بدەست ھەﭬالەک خو ﯾ پ شمەرگەت تە شەھيد کرن ل
گوندێ ئەردا 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=1740
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5611 :

عەگيد قادر تاھر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113130412451
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە
خەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1982دگەل قادر تاھر ز رەﭬان ن ئ زک دەنگ
کوردستان
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی ل ئوردﯾگاﯾ ز وەـ ئيران ت تە شەھيد کرن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2217
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5612 :

عەالئەدﯾن عومەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113506
دانيشتووی :پيرانجوق ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=413
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
پارتی
ی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5613 :

س عومەرر
الدﯾن قوتاس
عەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501411403
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=540
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5614 :

ى قاسم تەمەر عومەر
عەلى
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208231748
83181
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .
ێ )کانی سپپي ( ﯾە سەررب ناحيا )س م ل( ﭬە.
خەلک گوندێ
خ
بو سەر
ساال ) (1991ددا کرﯾە و د ھ رشەکييدا و
ھارا پيروزا س
سەرھلدانا بوھ
ەشداری د س
بە
ەرا فەئيدﯾ ت تە شەھيدککرن و د گەھييتە
سيا ل  1991/3/16لدەﭬە
باارەگاﯾين بەعس
شارتن.
ی ل گوندێ خراب کولک ھاتيە ﭬەشا
ککاروان نەمرا و جەنازێ وی
پللە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2603
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5615 :

عەلی ئيبراھيم عەلی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120380812511
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )74-1975) 19دگەل بەتاليونا ئەحمەد شانەسەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976دگەل ئەحمەد شانەی
ل ساال ) (1977د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل ب لمبيرا 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=2281
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5616 :

عەلی ئيسماعيل ئيسماعيل تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112063
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .خەلک گوندێ )کارە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ مەتينى دھ تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م  /سەر قول
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1744
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5617 :

عەلی ئەبابەکر ﯾوسف ئەبابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113121012450
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )ئ سفکا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1976وەک بەرپرس ر کخراوا شەھيد انور مائی
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەو پەشداری د گەلەک چەلەنگيادا کرﯾەل دەﭬەرێ
ل ساال ) (1984د ھ رشەک دا دا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل رەزێ عەرەب ل گوندێ ئ سفکا ت تە
شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گوندێ ش الزا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2216
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5618 :

عەلی ئەحمەد فەتاح عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113112212449
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )سەرئافک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1969
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1976دگەل محەمەد حەمدی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1984د ھ رشا دوژمنی دا بو سەر دەﭬەرێ ل گوندێ ز وکا عەبوی ھاتيە شەھيدکرن و
جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2215
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5619 :

عەلی ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811218
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=120
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5620 :

عەلی ئەسعەد عەلی سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112062
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )کارە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1970ێ دگەل سليم ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1975د ئەرک خو ﯾ پ شمەرگاتي ل گوندێ کارەتوشى نەخوشيەکا گران دبيت و
دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1743
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5621 :

عەلی ئەمين ﯾونس موسا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112064
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )سيارى( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1963ێ دگەل سو تان سيارى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ بەرئاش ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ سيارێ ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1745
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5622 :

عەلی تاھر اسکندر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011270
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=326
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5623 :

عەلی تاھر حس ن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312113
ژ داﯾک بووﯾ ) (1916ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ مەتينى 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=1796
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5624 :

عەلی تاھر حس ن نوعمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412147
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .خەلک گوندێ )ستوکورک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1972-1961ێ وەک ئامر فسيل دگەل خالد چەمانکى بەتاليونا
ﯾوسف على سپيندارى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1972د ئەرک خو ﯾ پ شمەرگاتي دا ب ئەگەرێ وەرگەرﯾانا سيارێ گيان خو ژ دەست
ددەت و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1831
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5625 :

عەلی تەھا عەلی ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011272
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=333
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5626 :

عەلی تەھا عەلی ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412148
ژ داﯾک بووﯾ ) (1931ﯾە .خەلک گوندێ )نسرا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل غازى حجى ملو سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا ل سەرێ برﯾفکا ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى
ل گوندێ دزێ ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1832
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5627 :

عەلی حاجى ميرزا ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411404
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=543
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5628 :

عەلی حاجی ميرزا ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411409
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=550
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5629 :

عەلی حس ن عوسمان سەعدون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113103812448
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە
خەلک گوندێ )برﯾفکا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ئەحمەد شانەسەرب ھ زا ئام دﯾ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1976دگەل سيد نائف جلکی
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ ئارﯾشەکا چﭭاکی ل گوندێ گرکا ھاتيە شەھيدکرن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2214

ﭬە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5630 :

عەلی حەجى حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811205
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=68
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5631 :

عەلی حەسﯚ عەلی سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213041212549
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )ھژﯾرک ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1981دگەل تاھر ز وەی سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە
ل ساال ) (1983ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دوژمنی ل چياﯾ ھژﯾرﯾک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی
ل گوندێ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2305
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5632 :

عەلی حەسەن ئەحمەد موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911254
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=265
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5633 :

عەلی حەﯾدەر محەمەد سەﯾفەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212066
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ ئامر فسيل دگەل جمبلى سور سەرب ھ زا ئام دﯾ
ﭬە .
ل ساال ) (1963د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ مەتينى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا بامەرن ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1747
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5634 :

عەلی خالد حجی عەبدول ەحيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411411
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=552
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5635 :

عەلی خالد حەجى عەبدول ەحيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411405
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=544
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5636 :

عەلی خەمﯚ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120393112512
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە
خەلک گوندێ )بنيانس( ﯾەسەرب کوردستانا تورکيا ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا ش خان حسو ميرخان
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976دگەل مەفرەزا مالزم عەلی
ل ساال ) (1976د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گەلي رەشاﭬا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
سەرسنک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2282
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5637 :

عەلی رەزا دالن مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918082
دانيشتووی :ھەشتراک ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3984
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5638 :

عەلی رەشيد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911546
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=893
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5639 :

عەلی سالم عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011271
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=330
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5640 :

عەلی سا ح عەلی ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212068
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
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ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1964ێ دگەل سەعدى زاوﯾتەى .
ل ساال ) (1966ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دوژمنى ل کور ن گاﭬانا 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=1749
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5641 :

عەلی سا ح عەلی خشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212072
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .خەلک گوندێ )شنگال ( ﯾەسەرب ناحيا )شنگال(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1972-1961ێ دگەل خدﯾدا پسى دگەل ھ زا عيسا سوار .
ل ساال ) (1972د ھ رشا دوژمنى دا بو سەر چياﯾ شنگال ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا 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=1753
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5642 :

عەلی سا ح عەلی شەھاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911548
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=895
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5643 :

عەلی س مان سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911547
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=894
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5644 :

عەلی شاباز محەمەد شاباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212067
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .خەلک گوندێ )گرێ گەورێ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1968ێ وەک ر کخستي نھ نى دگەل محەمەد زﯾندو على .
ل ساال ) (1975ل زﯾندانا ميسل ت تەس دارەدان ژ الﯾ رژﯾما بەعسيا ﭬەو دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1748
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5645 :

عەلی عومەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011273
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=336
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5646 :

عەلی عومەر ئەحمەد عيسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512167
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )پ دە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1963ێ دگەل غازى حجى ملوى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1966ب قەزا و قەدەر ل دەﭬەرا پ نچوﯾن 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=1851
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5647 :

عەلی عومەر نەسرو

ش خﯚ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121021515412440
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
خەلک گوندێ )گول ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1969
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل سادق گەلناسکی ر کخراوا برادوست
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سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ گوﭬل
جەنازێ وی ل گوندێ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2213

ت تە شەھيد کرن و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5648 :

عەلی عەباس سەليم شاھين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811520
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=802
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5649 :

عەلی عەبدولخالق رەشيد ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412149
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )چەم سەﯾدا( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ ئامر فسيل دگەل سيد سا ح سەرب ھ زا ئام دﯾ
ﭬەوەک بەرپرس توپخان .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل ک ليا شەداﯾ ت تەشەھيد کرن و جەنازێ
وى ل گورستانا گوندێ بەر بھار ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر فسيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1833
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5650 :

عەلی عەبدولغەفار عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911654
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1212
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5651 :

عەلی عەبدول ەحمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811521
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=803
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5652 :
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عەلی عەبدو

ئەحمەد عاشور

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120401912513
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
خەلک گوندێ )ژﯾانش( ﯾەسەرب ناحيا )چەل (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976دگەل مەفرەزا زعيم عەلی
ل ساال ) (1978ل گەلي رەشاﭬا بدەست سيخور ن رژ ما بەعسيا ھاتيە شەھيدکرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2283
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5653 :

عەلی عەبدو

محەمەد غلبيشی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502150612678
•ل  1938/7/1ژ بنەمالەکا ھەژار و کوردپەروەر و جوتيار ھاتيەدونياﯾ ل گوندێ غلبيشی سەر ب قەزا
ئام دﯾ ﭬە.
•ساال  1961و لدەستپ کا شورەشا ئيلون پەﯾوەندی ب پارتی دﯾموکراتی کوردستان کرﯾەو
بوﯾەپ شمەرگەدگەل بەتەليونا )فارس کورەمارکی( و بەردەوام ماﯾەپ شمەرگەک خوراگر و زﯾرەک تا
شکەستا .1975
•پشتی شکەستا ساال ) (1975ماﯾەل گوندێ غلبيشی وھەر لدەستپ کا شورەشا گوالنا
پ شکەفتنخواز جارەکا دی پەﯾوەندێ ب ر کخستن ن پارتی کرﯾەو دگەل ھەﭬاالن )شەھيد مەحمود
غلبيشی و ئيسماعيل محەمەد حەجی عومەر غلبيشی و عەلی ئيسماعيل و شەھيد تەﯾب اﭬدل
سعدو و سدﯾق دواتی( و ب ش وەﯾەک نھ نی بەردەوامی ب کارێ خو داﯾەو تا کو ل  1976ێ
ر کخراوا وان ﯾا نھ نی ئاشکرا دبيت و شەھيد مەحمود دھ تەگرتن و راستەوخو شەھيد عەلی دگەل
ھەﭬال ن خو ﯾ ن دی پەﯾوەندﯾ پەﯾوەندﯾ ب شورەش دکەن و جارەکا دبيتەپ شمەرگەدگەل
شەھيد )فەتاح گولی( وپاشی ئەو دگەل خ زانا خو ل گوندێ )ھەدرﯾش( ل باکورێ کوردستان
ئاکنجی دبن.
•ساال  1980و بو ئەنجامدانا ئەرکەک پارتاﯾەتی دگەل کومەکا پ شمەرگا وژوانا )سەليم کورکی ،عونی
بليجانی ،سا ح بليجانی ،خورشيد سوری( بدەست رژ ما بەعسی و ب پيالنەکا دارژتی لناﭬبەرا
ئاساﯾش و سوﯾخرو سوپاﯾ ئيراق دھ نەگرتن و دبەنە بەندﯾخانا موسل و بو ماوێ سالەک
دھ نەئەشکەنجەدان و پاشی حوکم س دارەدان ددانەسەر و ﭬەدگوھ زنەبەندﯾخانا ابو غرﯾب .و
پاشی ب ل بورﯾنەکا گشتی دھ تەئازادکرن•پشتی ھينگ ئەو دگەل خ زانا خو جارەکا دی
دزﭬرنەگوندێ غلبيشی و لجھ باب و باپيرا ئاکنجی دبن و ژﯾانا خو دبەنەسەر و ھەردمينيت
پ شمەرگەک دلسو ز و وەفادار بو پارتی و ر بازا بارزانی ھەتا کو ھەوا ئەنفال ن رەش دھ تەگرتن
دگەل کورەک خو بناﭬ )سەليم( و براﯾ خو بناﭬ )عومەر( و برازاﯾەک خو بناﭬ )سفر عومەر( و
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وەکی ھزارەھا کورد ن دی ھەتا نوکەدب سەروشوﯾنن و ژھەژﯾەب ژﯾن کو شەھيد عەلی براﯾ
شەھيد )خاليد عەبدو ( کو ل دەستپ کا شورەشا ئيلون و لبەروک ت شەری لدەﭬەرا سوران
ببومبارانکرنا فروکا ھاتيەشەھيدکرن.
پشکدارﯾ ن شەھيدێ نەمر دقارەماني ن پارتاﯾەتی دا
1.شەرێ لومانا لساال 1961
2.شەرێ گەرماﭬا حاجی ئاغاﯾی لساال .1961
3.شەرێ سەرێ بانک و ئەرزا لساال .1961
4.شەرێ گەلي قەنتارا لساال .1962
5.شەرێ بەرەکەری لساال .1962
6.شەرێ سەرێ مەتينی لساال  .19637شەرێ بامەرن لساال .1963
8.شەرێ سەرێ ب سفک لساال .1965
9.شەرێ سەرێ بەندا لساال .1965
10.شەرێ ز وکا کەنداال لساال .1965
11.شەرێ ز وکا عبوی لساال .1965
12.شەرێ دەﭬەرا پ نجوﯾن لساال .1965
13.شەرێ زوزکی ﯾ بناڤ و دەنگ لساال .1966
14.شەرێ ھندرﯾن لساال .1966
15.شەرێ گەلي دھوک لساال .1974
16.شەرێ دولەرەق لساال .1974
ئامادەکرن ونﭭيسين
سەعيد خاليد غلبيشی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2438
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5654 :

عەلی عەبﯚ ئاﭬدەل حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512168
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )ھەسنەکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ وەک ئامر سەرى دگەل بەتاليونا ئ ک سەرب ھ زا
ش خان ﭬەو رولەک باش ھەبوﯾەدناڤ شورەش و پشکدارى د گەلەک شەرا دا کرﯾە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ بيروزاﭬا ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ ھەسنەکا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر سرى
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1852
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5655 :

عەلی عەزﯾز قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911549
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=896
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5656 :

عەلی فەخرەدﯾن عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121021294612439
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )خانک ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1976وەک بەرگری مللی و پەشداری د شەرێ
داستانا کانی ماس دا کرﯾە
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر گوندێ خانک ھاتيە شەھيدکرن و
جەنازێ وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرگری مللی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2212
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
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باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5657 :

عەلی محەمەد سەليم ئەحمەد عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121021283112438
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )باجلور( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1968ێ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976وەک بەرپرس توپخانا شورەش
ل ساال ) (1988د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل خواکورکی ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل ئيران
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرپرس توپخان
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2211
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5658 :

عەلی محەمەد عەبدو

بەرئاشى

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911232
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=196
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5659 :

ەد فەتاح
ی محەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313500911233
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=197
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5660 :

جھور
ی موسا ج
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501011274
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=337
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5661 :

ی کاشف پور
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113420
سە ماس
دانيشتووی :س
ک .ناوەندی
ەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1369 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=499
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5662 :

عەلی ﯾاسين ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711484
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=692
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5663 :

عەلی ﯾوسف ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312114
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )م سک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1969ێ دگەل سەعدى زاوﯾتەى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974کەتيەبوسکا دوژمنى ل گەلي ب سرێ 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=1797
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5664 :

عەلی ﯾوسف تحلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501311395
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=531
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5665 :

عەونى تﯚفيق کەرەم زەﯾنەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711486
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=696
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5666 :

غازی سەعدی موسا غازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213112212554
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )دھوک( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1979دگەل م .س
ل ساال ) (1982ل دەﭬەرا سيدەکان دکەﭬيتەبن رەنيا بەفرێ و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن 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=2309
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :شەھيد
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5667 :

غازی سەليم نەبی غازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120484712517
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە
خەلک گوندێ )گوندک نبی( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1986دگەل جەميل ب سفکی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987ل گوندێ بانکا ب ئەگەرێ قەزا و قەدەر 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=2288
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5668 :

غياس تيلى کردى عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711488
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=699
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5669 :

فاتما محەمەد ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911556
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=911
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :خانمان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5670 :

فاتمە ئەحمەد پيرۆ حەﯾدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221090712612
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە
خەلکاگوندێ )سپيندارێ( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل دەﭬەر ن رزگارکری بوﯾە
ل ساال ) (1988ھاتيە گرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ئەمنا دھوک ت تە س دارەدان و جەنازێ
وێ ل شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php؟id=2369
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
خانمان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
ژمارە5671 :

فاخر شەرﯾف مختار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411408
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=548
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5672 :

فارس باقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113502
دانيشتووی :گە ی خ  ،سەلماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=417
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5673 :

فارس حەسەن ئەحمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213131612555
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1979دگەل زوھ ر بامەرنی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1980د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ پاس ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ھەر ل
جھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2310
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5674 :

فارس رەمەزان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011279
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=343
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5675 :

فارس سا ح ئيسماعيل فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213143012556
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە
خەلک گوندێ )جومجھان( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1982دگەل ر کخراوا ر نجبەران )عەلی قادو(
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1984د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنی بو سەر گوندێ ئوزمانا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی
ل گوندێ ناﭬشک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2311
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5676 :

فازل عادل سا ح موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911235
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=203
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5677 :

فازﯾل حاجی ئيبراھيم گالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120500312518
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە
خەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل فەتاح گولی سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە
ل ساال ) (1987د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل کور ن گاﭬانا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گوندێ
شاورﯾک ت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2289
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5678 :

فازﯾل عەبدو

ﻻﭘەڕە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213153712557
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە
خەلک گوندێ )شليا( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1965دگەل خاليد شلی
پشکداری د شورەشا کوالن دا کرﯾەل ساال ) (1981وەک بەرپرس ر کخراوا کانی سەرب ليژنا ناوچا
ش خان ﭬە
ل ساال ) (1981ھاتيەگرتن بدەست دوژمنی و ل زﯾندانا ميسل ھاتيەس دارەدان و جەنازێ وی ب
سەرو شين دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2312
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5679 :

فخرى س مان ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411414
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=555
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5680 :

فرحو قاسم کيو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711592
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ﻻﭘەڕە
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1116
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5681 :

فندى قاسم حسو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711593
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1117
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5682 :

فوزى محەمەد سەليم سا ح حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911657
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1215
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5683 :

ﻻﭘەڕە
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فياد رەشيد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411415
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=556
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5684 :

فەتاح س مان فتو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711591
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1115
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5685 :

فەتاح عبدى ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411413
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=554
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور

ﻻﭘەڕە
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ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە5686 :

ن حەجى
فەتاح محەمەد س مان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501011280
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=344
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5687 :

ی
فەتاح کەرﯾمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113503
سە ماس
حەسەنی ،س
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1364 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=418
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5688 :

حو
فەتح

پيسپپای

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113500
ک نی ،سە مااس
شتووی :مسک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون

ﻻﭘەڕە

2552

http://www.kurdipedia.org

سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=419
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5689 :

فەخری سەعيد عەلی محەمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213184812558
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )دەرگەال ش خا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک )
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974وەک بەرپرس ليژنا زمار
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976وەک بەرپرس ر کخراوەکا نھ نی سەرب
ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1977ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيە س دارەدان بدەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت و
جەنازێ وی ب سەروشين دبيت
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2313
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
جورێ کەس :ب سەروشو ن
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5690 :

فەخرەدﯾن محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113495
دانيشتووی :بەھارئاوا ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە

ﻻﭘەڕە
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ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=425
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
پارتی
ی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5691 :

بدوﯾان
فەرامەرز عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113497
سە ماس
دانيشتووی :ززەنگ ئاوا ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=423
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5692 :

رانی
فەرامەرز کامر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113498
ماس
ەھی ،سە م
شتووی :جوجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http://www.khaakelewe.nett/shehid/sho
=ow.asp?link
=422
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5693 :

فەرج مستەفا محەمەد وەﯾسى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911656
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1214
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5694 :

فەرھەنگ شەرﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113494
دانيشتووی :مەمکان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەردەستە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=426
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5695 :

فەرﯾد محەمەد ﯾاسين ئيبراھيم

ﻻﭘەڕە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213213212560
ژ داﯾک بووﯾ ) (1962ﯾە
خەلک گوندێ )کەال ش خو( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل شەھيد سامی عەبدول ەحمان
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ پەقينا تی ئ ن تی ل گوندێ گەال ش خوی ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2315
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5696 :

فەرﯾق خاليد موسا ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213222412561
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )تەلوە( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1979دگەل خاليد بانی
ل ساال ) (1980ل گوندێ باني د شەرەکيدا دگەل دوژمنی 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=2316
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5697 :

فەرﯾق عوسمان عەبدولقادر عيسمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120535612521

ﻻﭘەڕە
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )تيلەرێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1982دگەل سيد نائف جەلکی سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1984د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل م رگا ھەلەف ن زﯾک سەرسنک ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل گوندێ ئاشاوا ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2292
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5698 :

فەرەج ئيسماعيل رەشيد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213204412559
ناسيا ب فەرج ئەلندکی ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )ئەلندک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1981وەک ج گرێ ر کخراوێ سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1985د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ مەمان ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
گوندێ ئەلندک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ج گرێ ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2314
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5699 :

ﻻﭘەڕە
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فەرەجو

ئيسماعيل ئەبوزەﯾد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011281
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=345
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5700 :

فەرەﯾدون ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113493
دانيشتووی :سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=427
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5701 :

فەھمی تﯚفيق فەھمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213261012563
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981دگەل سل ما ن بندی
ل ساال ) (1981ل گوندێ کور م ب سەھواﯾی ﭬەبدەست پ شمەرگەی ھاتيە شەھيد کرن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2318
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5702 :

ھيم ئيسمااعيلزادە
فەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018118
دانيشتووی :ببلەھى ،سە ماس
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4005
5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5703 :

ری
ھيم نەسير
فەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018117
س
جوع ،سە ماس
شتووی :پيرانج
دانيش
ساﯾەتی :ھ ززی بەرگری
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4004
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
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س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
پارتی
ی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5704 :

دو
ھيمە عەبد
فەھ

ق
سادق

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501011282
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=346
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :خانمان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5705 :

روز بەنی ئادەم
فەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018120
ە ماس
دانيشتووی :ئئاودﯾ ن ،سە
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4007
7
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5706 :

روز عومەررپور
فەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018119
ماس
ەقەڵ ،سە م
شتووی :ئاغچە
دانيش
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شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4006
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە5707 :

دی
سەل مزﯾد
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113426
سە ماس
سورماناوا ،س
دانيشتووی :س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1373 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=450
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5708 :

ی
سەل نبوی
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018121
ەھى سە ماس
شتووی :جوجە
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4008
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5709 :

فەﯾسەڵ ئەحمەد فەتاح عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213334312564
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )سەرئافک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1973دگەل سرﯾا ئەمين ئوزمانی بەتاليونا غازی
حەجی ملوی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬەو پشکداری د چەندﯾن شەرا دا کرﯾەدگەل دوژمنی مينا شەرێ  :حوجاﭬا و بابوخک و
باکوزێ و ناﭬشک و مەمان و شەرێ قەشەفرێ و رەبي ن سپير زی
ل ساال ) (1987ب ئەگەرێ پەقينا پاترﯾا جيھازێ السلکيي ل کور ن گاﭬانا 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=2319
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5710 :

فەﯾسەڵ حەجى ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911557
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=912
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5711 :

ە
قادر ئەميرزادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113454
ماس
دانيشتووی :گگرەجﯚ ،سە م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1375 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=469
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5712 :

ەعدى
حس ن سە
قادر حەﯾدەر ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501711489
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=700
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5713 :

قادر سەليم ش خ قادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21213360112565
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976دگەل زعيم عەلی
ل ساال ) (1981کەتيە بيسەکا دوژمنی ل گوندێ راﭬينا و ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل گورستانا
زاخو ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2320
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5714 :

قادر عومەر عەبدولجەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711594
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1118
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5715 :

قادر ﯾونسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113582
دانيشتووی :ژاراوا ،ورم
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=537
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
ورم
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5716 :

قاسم ئيبراھيم عەبدو

حەميد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213372412566
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979دبيتەپ.م ل بارەگاﯾ لق  1ل دەﭬەرا کوماتەی و
پاشی پال ئامر مەفرەز وەردگرﯾت دگەل ر کخراوا شەھيد )عەبدو بامەرنی( سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬەو بەردەوامي ددەتەخەباتا خو تاکو ساال )(1982ێ
ل ساال ) (1982د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گوندێ گول ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ل
گورستانا گوندێ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2321
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5717 :

قاسم گنى تەمﯚ ساوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711595
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1119
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5718 :

قاسم نەبى ئاﭬدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911558
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=913
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5719 :

قاھر محەمەد ئەمين ابرھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411416
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=557
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5720 :

قبالن عەلی عومەر ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711596
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1120
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5721 :

قەھار ئەحمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411417
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=558
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5722 :

قەھار ئەسعەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911658
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1216
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5723 :

قەھار حەجى عومەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811206
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=70
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5724 :

گلو سومو ﯾلدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711589
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1101
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5725 :

گليە شينو عودﯾشو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811507
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=750
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5726 :

وا
ى تمو ساو
گنى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365711590
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1102
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5727 :

گين شەرﯾﯾفی
گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113468
سە ماس
دانيشتووی :ززندەشت ،س
ەرپرساﯾەتی :سەرلک
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=454
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5728 :

واحد محەمەد
ھدار عبدالو
گوھد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313500811204
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
htttp://www.pd
dk-leqa1.com/sd.php?id
d=64
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5729 :

گوھدار محەمەد عەلی نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213503912573
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )بيشينک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981و دبيتەپ.م دگەل ر کخراوا محەمەد تاھر ز وەی و
پشکدار د بيسەکا دکەت ل گوندێ رەشەورێ و پاشی ت تەﭬەگوھاستن بو ليژنا ناوچا ش خان لساال
) (1982دگەل جماعەتا محو گەودا و دچەندﯾن شەرا دا پشکدار بوﯾەمينا شەرێ  :بوزا و خورتو دەکان و
شەرێ سەرێ زاوﯾتەو پاشی ل ساال ) (1983ت تەﭬەگوھاستن بو ليژنا ناوچا زاخو دگەل ر کخراوا
رزگاری و ھەروەسا د چەندﯾن شەرا ل ﭬ دەﭬەرێ پشکدار دبيت وەکی  :شەرێ مەرکەزێ باتيفا و
ر کخراوا باتيفا و ل دانا سەنگەرێ زەبيل فروشی و شەرێ دەشتا س م ل و شەرێ ل ﭭ و لساال
) (1984جارەکادی ت تەﭬەگوھاستن بو ليژنا دھوک دگەل ر کخراوا برادوست و پشکدار د شەرەکيدا
دکەت ل ناڤ جەرگ دھوک و ھەروەسا شەرێ ئالەکينا و شەرێ فەوجا د مکا و شەرێ کور م و
شەرێ مفرەقا باگ را و کورا و بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنی بو سەر ليژنا ناوچا دھوک و شەرێ بابلو و
دﭬی شەری دا برﯾندار دبيت و ھەروەسا پشکدار د شەرێ مانگ شک دا کرﯾەو چەندﯾن شەر ن دﯾتر
ل ساال ) (1987ب قەزا و قەدەر ل کور ن گاﭬانا ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل گوندێ بوترش
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2329
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5730 :

گوﭬان تەھا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911642
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1199
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5731 :

الوند محەمەد عساف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911559
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=914
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5732 :

لقمان جەميل سدﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511421
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=562
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5733 :

لقمان رەمەزان فەتاح

ﻻﭘەڕە

2571

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313500911236
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=207
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5734 :

د
ى ئەحمەد
خان عبدى
لقمان عەلی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501711492
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=703
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5735 :

ی
مان فوالدی
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113603
دانيشتووی :نناوچەی سە ماس
ل
ەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1372 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=512
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
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سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5736 :

لوقمان مەحمود محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213540112576
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە
خەلک گوندێ )غلبيش ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1981وەک ر کخستي نھ نی دگەل اسالم
سل مان سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1985ھاتيە س دارەدان ل زﯾندانا ابو غر ب بدەست رژ ما بەعسيا و شەھيد دبيت و
جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2333
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5737 :

لەتيف عادل ئەسعەد حەمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213525912575
ژ داﯾک بووﯾ ) (1972ﯾە
خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987وەک ر کخستی دگەل ر کخراوا عيسا بوتی
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل دەﭬەرا فەﯾدﯾ ت تەگولەبارنکرن و شەھيد
دبيت و جەنازێ وی ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2331
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
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کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :گوللەبارانکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5738 :

لەزگين جەميل عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365911660
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1218
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5739 :

لەزگين عومەر حەسەن قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411420
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=561
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5740 :

لەزگين عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411419
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=560
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5741 :

لەزگين مەحمود سەعدى مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011285
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=350
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5742 :

ماجيد حەبيب رەسوڵ دەرباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213554512577
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )بوتيا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنکی( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1977دگەل ر کخراوا شەھيد عەلی عوبەﯾدو
سەر ب ليژنا ناوچا ئام دی ﭬە
ل ساال ) (1982ل گوندێ ش الزا کەتيەبيسەکا دوژمنی و دھ تە شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر ل
جھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2334
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5743 :

حﯚ عەلی
محﯚ حەمﯚ مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421143912670
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە
حيا )رزگاری( ﭬە
ێ )ب زەھ ( ﯾەسەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
 (197دگەل ھ زا زاخو
ساال )75-1961
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سم وەک
 (1979دگەل جاسم جاس
ساال )9-1976
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سەرب قيادا کااتی ﭬە
ر کخستی س
سيا
ست سيخور ن رژ ما بەعس
ھوک بدەس
 (1ل ئەمنا دھ
ل ساال )1979
ھيد دبيت
جەدان و شەھ
ت تەئەشکەنجە
کخستی
پللە :پ.م  /ر ک
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2430
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
کورد
ننەتەوە:
باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
جورێ کەس :ق .ئەشکەننجە
ج
دھﯚک
بباژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پپارتی:
ژمارە5744 :

ن
شﯚ مام بين
محﯚ دليا رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371212088
شدارى د شوورەشا
سەرب ناحيا ))بات ل(ﭬە .بەش
ک گوندێ )کروﯾنى( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )925
ژ داﯾک
ﭬە .
سەرب ھ زا زاخو ە
ب
حمرى
للى دگەل قوول محمود ح
ساال ) (1963ێ بەرگرى ملل
ئەﯾلول دا کرﯾەل س
تە شەھيد کررن و جەنازێ وى ل
ەرێ رژ م بوو سەر چياﯾ ب خ رى ت ە
ل ساال ) (1963ھ رشا لەشکە
ە :پ.م
باجد ککندال ھاتيە ﭬﭬەشارتن .پلە
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1771
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5745 :

محﯚ سلﯚ محﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212087
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )کەلەبەدرێ( ﯾەسەرب ناحيا )فەﯾدﯾ (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا ش خان حسو ميرخان .
ل ساال ) (1963دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى ل گوندێ پ دەو شەھيد دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1770
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5746 :

محﯚ کەرﯾم بيجﯚ ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212086
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .خەلک گوندێ )سەرشو( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1962ێ دگەل مستەفا مەرﯾنى سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1965د کەﭬيتەبوسەکا دوژمنى ل گوندێ مەرﯾنا و شەھيد دبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1769
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5747 :

محی عومەر س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611447
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=592
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5748 :

مح دﯾن ئەحمەد خالد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212085
ژ داﯾک بووﯾ ) (1923ﯾە .خەلک گوندێ )بالقوس( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1964ێ دگەل سيد عبوش سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1966ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ زﯾناﭬا ت تە 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=1768
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5749 :

مح دﯾن سدﯾق سا ح مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121421122312669
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
شک ( ﭬە
ێ )بابوخک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ ش
خەلک گوندێ
خ
 (1985دگەل سادق گەلنااسکی
ساال )5-1981
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سەرب ليژنا نااوچا دھوک ﭬﭬە
س
ئەگەرێ وەرگەرﯾانا تتەرکتورا وی ت تە
ێ
 (1ل پشتا گووندێ بابوخک ب
ل ساال )1985
ەشارتن
شەھيدکرن و جەنازێ وی ل جھ ناﭬببری ھاتيە ﭬە
ش
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2429
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5750 :

مان
ھيم س م
ەمەد ئيبراھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371312123
سپيندارێ( ﯾﯾەسەرب ناحييا )چەمانک (ﭬە .بەشداررى د
ک گوندێ )س
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )936
ژ داﯾک
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ ددگەل
على سپيندارى سەرب ھ زا ش خان
بەتاليونا ﯾوسف ى
نا
ﭬە .
پ.م
تە شەھيد کررن .پلە :م
سپيندارێ ت ە
ل ساال ) (1961ب قەزا و قەدەرر ل گوندێ س
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1807
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5751 :

ەر عەلی
ھيم عومە
ەمەد ئيبراھ
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501511423
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=565
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5752 :

محەمەد ئيسماعيل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911561
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=918
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5753 :

محەمەد ئەبابەکر موسا تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220244112587
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە
خەلک گوندێ )ئ کمال ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1963
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976وەک بەرپرس ر کخراوا چار چرا ﯾا نھ نی
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1988ل ئەنفال ن رەش ب ئەگەرێ چەک کيماوی ل دﯾار بەکر گيان خو ژ دەست ددەت و
شەھيد دبيت و جەنازێ وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوا نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2344
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
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کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .کيمياوی
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5754 :

محەمەد ئەحمەد ئيسماعيل حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011287
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=353
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5755 :

محەمەد ئەحمەد تەمەر بيرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220254412588
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە
خەلک گوندێ )ھەلوە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل عەبدول ەحيم جسيم سەرب ھ زا
حمرﯾن ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1976وەک ج گرێ ھ زێ دگەل عەبدول ەحيم
جسيم
ل ساال ) (1983د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل چياﯾ قەندﯾلی 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=2345
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5756 :

محەمەد ئەحمەد جلبى ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711493
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=705
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5757 :

محەمەد ئەحمەد چەلەبی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312112
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ( گەرماﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1963ێ دگەل حەسەن على گەرماﭬى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1965ل گوندێ گەرماﭬا کەتيەبوسەکا دوژمنى و ھاتيە شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1795
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5758 :

محەمەد ئەحمەد عەبدولعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511424
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=567
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5759 :

محەمەد ئەحمەد عەبدول ەحيم ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312124
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )ز وا ش خ پيراموس( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە.
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل مجيد بژﯾانى .
ل ساال ) (1965ب ئەگەرێ توب بارانکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر بارەگاﯾ قومرﯾ ت تە شەھيد کرن
و جەنازێ وى ل گورستانا قومرﯾ ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1808
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5760 :

محەمەد ئەحمەد عەبدو

ﯾەزدﯾن

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312125
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )گوندکى( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1965ێ دگەل سلتان سيارى .
ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل چياﯾ زوزکى 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=1809
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5761 :

محەمەد ئەحمەد عەلی عيسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312126
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا ش خان ﯾوسف على سپيندارى .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ ھ رشەکا دوژمنى بو سەر گوندێ سپيندارێ ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وى لگورستانا سپيندارێ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1810
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5762 :

محەمەد ئەحمەد محەمەد ئاﭬدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220271312589
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )د رﯾشک ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985 – 1980دگەل ر کخراوا شەھيد خزر مەحمود
سەرب ليژنا ناوچا ئام دی ﭬە
ل ساال ) (1985ل گوندێ د رﯾشک کەتيەبيسەکا دوژمنی و ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
گورستانا گوندێ د رﯾشک ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2346
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5763 :

محەمەد ئەحمەد محەمەد پيرموس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220281412590
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )راﭬينا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1981دگەل سيد نائف سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ
ﭬە
ل ساال ) (1983ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنی بو سەر گوندێ گابن رک ت تە شەھيدکرن و جەنازێ
وی ل گوندێ ش الزا ت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2347
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5764 :

محەمەد ئەحمەد محەمەد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911256
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=269
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5765 :

محەمەد ئەحمەد ﯾوسف ئەتروشى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711494
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=706
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5766 :

محەمەد ئەمين ئەحمەد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312127
ژ داﯾک بووﯾ ) (1907ﯾە .خەلک گوندێ )ئاشەوا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965ێ دگەل ئيبراھيم محەمەد کورەمارکى .
ل ساال ) (1965بئەگەرێ توب باراناکرنا فروک ت دوژمنى لگوندێ سيارێ ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وى ل گورستانا ئاشەوا ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1811
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5767 :

محەمەد ئەمين ئەحمەد عەبدو

ﻻﭘەڕە

ئەلياس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312128
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ دگەل ھ زا ش خان ﯾوسف على سپيندارى .
ل ساال ) (1966بئەگەرى توب بارانکرنا فروک ت دوژمنى لسەگوندێ سپيندارێ ت تەشەھيد کرن و
جەنازێ وى لگورستانا سپيندارێ ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1812
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5768 :

محەمەد ئەمين تﯚفيق محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220302612592
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )سينيا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک سەر لق دگەل سەبری ن روەی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1979دگەل سەبری رەشيد ن روەی
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر بارەگاﯾ ئ زک دەنگ کوردستان ل
لوالن ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل ز وەـ ئيران ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2349
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5769 :

ﻻﭘەڕە
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محەمەد ئەمين حاجى قاسم ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811524
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=808
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5770 :

محەمەد ئەمين خورشيد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312129
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )شت ﯾونس( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ دگەل ھ زا دھوک عرﯾف ﯾاسين .
ل ساال ) (1966دشەرەکى دا دگەل دوژمنى ل دﯾانا ت تەشەھيد کرن وجەنازێ وى ل دﯾانا
ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1813
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5771 :

محەمەد ئەمين سا ح عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911562
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=919
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5772 :

محەمەد ئەمين عەبدو

موسا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312130
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )برﯾفکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ.
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ ئاشەوا ھاتيە شەھيدکرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1814
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5773 :

محەمەد ئەمين محەمەد جندى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312131
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )ئەتروش ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل ھ زا ش خان حسو ميرخان .
ل ساال ) (1961د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا ئەتروش ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا .پلە :پ.م  /ئامر سرى
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1815
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە

2589

http://www.kurdipedia.org

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5774 :

محەمەد ئەمين محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511426
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=570
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5775 :

محەمەد ئەمين مستەفا س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511427
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=571
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5776 :

محەمەد ئەمين مەجيد ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220315512593
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1982دگەل ر کخراوا شەھيد مەحمود ئ زدی
سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1986ل سين و ش خدرا دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی و ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی دکەﭬيتە

ﻻﭘەڕە
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سەروشين دبيت

دەست ن دوژمنی و ب
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2350
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ب سەروشو ن
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5777 :

محەمەد ئەمين نييف عەبدولخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511428
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=572
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5778 :

محەمەد اليخان حامد نيعمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511425
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=569
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5779 :

محەمەد تاھر ئەحمەد ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119530612499
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )ب سک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ))1975-1968
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1981دگەل عيسا ز وەﯾی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1983دشەرەکی دا دگەل دوژمنی ل گوندێ ماسيک ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2268
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5780 :

محەمەد تاھر تەﯾب محەمەد تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511429
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=573
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5781 :

ﻻﭘەڕە
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محەمەد تاھر سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412144
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )ز وکا کەنداال( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل محەمەد على د رگژنيکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1962ب دەست ھەﭬالەک خو ب قەزا و قەدەر ل گوندێ د راگژنيک ھاتيە شەھيدکرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1828
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5782 :

محەمەد تاھر شمبى د والى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811514
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=766
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5783 :

محەمەد تاھر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911563
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=920
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان

ﻻﭘەڕە
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5784 :

محەمەد تاھر قاسم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911564
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=921
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5785 :

محەمەد تاھر محەمەد عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412145
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )ئەرەدنا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969ێ دگەل عەرﯾف سل مان سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال )(1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل قەالدزێ 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=1829
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5786 :

ﻻﭘەڕە
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محەمەد تاھر نيعمەت اليخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511430
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=574
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5787 :

محەمەد تاھير سەليم شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221182512614
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )ب شينک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979-1976دگەل سادق گەلناسکی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1979د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل دەﭬەرا باتيفا ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل باتيفا
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2373
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5788 :

محەمەد تاھير مەولود ﯾەزدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220361112595
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )خورکی( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1979وەک ر کخستي

ﻻﭘەڕە
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خزمەت سەر ب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1982ل گوندێ بانکا دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی و ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل گورستانا
گوندێ بابيرێ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2352
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5789 :

محەمەد تﯚفيق محەمەد ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511431
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=575
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5790 :

محەمەد تەھا محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221200812615
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1969دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکی سەرب ھ زا
دھوک ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1988د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل سەر پرا بەربانک ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی
دکەﭬيتە دەست ن دوژمنی و ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2374
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5791 :

محەمەد جەميل خالد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412132
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )باني ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ دگەل عيسا بانى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گرميشان 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=1816
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5792 :

محەمەد حس ن س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511432
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=576
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5793 :

محەمەد حەجى خدر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412133
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )سورﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1965ێ دگەل حيتو بالەتەى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1967دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى ل کور ن گاﭬانا و ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ل گوندێ زاوﯾتە ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1817
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5794 :

محەمەد حەجى محەمەد مالخى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212083
ژ داﯾک بووﯾ ) (1912ﯾە .خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل امين ئوزمانى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەلي سپى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل دھوک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1765
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5795 :
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محەمەد حەسەن حس ن عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412134
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )د راگژنيک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل محەمەد على ئيبراھيم سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ د راگژنيک ھاتيە شەھيدکرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1818
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5796 :

محەمەد حەسەن ش خ ئەحمەد تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220374912596
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )گەلي رومانی( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981دگەل ر کخراوا شەھيد وﯾسی بانی سەرب ليژنا
ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1981د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل ن زﯾکی گوندێ خورزا ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی
دکەﭬيتە دەست ن دوژمنی دا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2353
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ب سەروشو ن
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5797 :

محەمەد حەسەن محەمەد ئەمين مح دﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412135
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )سەرنى( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل ھ زا بالەک مستەفا ن روەى .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا دﯾانا ھاتيە شەھيدکرن و ھەر لجھ ناﭬبرى
جەنازێ وى ھاتيەەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1819
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5798 :

محەمەد حەسەن ميرزا عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220473612598
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1981دگەل ر کخراوا بەربژﯾن )محەمەد حەمدی(
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1988د کەﭬيتە بيسەکا دوژمنی ل گەلي ب سرێ و ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
گوندێ کور م ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2355
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5799 :
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محەمەد حەسەن کەنجو سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011288
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=361
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5800 :

محەمەد خابور ﯾوسف خابور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412136
ژ داﯾک بووﯾ ) (1918ﯾە .خەلک گوندێ )تروانش ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ دگەل ئاليخان گيلکى ھيزا دھوک .
ل ساال ) (1968بئەگەرێ بومبەبارانا فروک ت دوژمنى لسەرێ ئاکرێ ت تەشەھيد کرن و لگورستانا
تروانش ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1820
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5801 :

محەمەد خەليل محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220511812601
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1982دگەل ر کخراوا شەھيد ن گەﭬەرک سەرب
ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1986د ھ رشەک دا دا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل بانيا د رک ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی
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ت تەﭬەشارتن.

ل گورستانا گوندێ کور م
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2358
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5802 :

محەمەد خەليل ﯾوسف نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220530612602
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )دھوک( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1978دگەل رﯾکخراواشەھيد )مەحمود ﯾوسف(
سەرب ليژنا ناوچا زاخو ﭬە
ل ساال )(1983دشەرەکيدا دنافبەرا وی و ھندەک خەلک م سک دا ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی
ل گورستانا گوندێ غولدﯾا ت تە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2359
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5803 :

محەمەد د رﯾنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118134
دانيشتووی :گوکە گەنى ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەرپەل
سا ی شەھيدبوون1362 :
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4022
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5804 :

محەمەد راعی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118443
دانيشتووی :عەربان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3982
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5805 :

محەمەد رەشيد خمو محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511433
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=577
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە

2603

http://www.kurdipedia.org

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5806 :

محەمەد رەشيد محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011289
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=363
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5807 :

محەمەد سادق عەبدوللـەتيف سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221160312613
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )چەلکا اسالم( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1980دگەل سيد نائف سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ
ﭬە.
ل ساال ) (1983د ھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل گوندێ گابن رک ت تە شەھيدکرن و جەنازێ
وی ل گوندێ ش الزا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2371
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5808 :
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محەمەد سا ح ئيبراھيم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911565
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=928
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5809 :

محەمەد سا ح حيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711498
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=711
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5810 :

محەمەد سا ح داود شەھوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811513
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=765
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5811 :

محەمەد سا ح س مان ئيسماعيل جانگير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321153012628
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2385
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5812 :

محەمەد سا ح سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911566
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=929
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5813 :

محەمەد سا ح سەليم سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120161912502
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )ئاسھی( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل ھ زا ئام دﯾ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1980دگەل ر کخراوا شەھيد شەعبان عومەر
ليژنا ناوچا ئام دﯾ .
ل ساال ) (1984دشەرەکی دا دگەل دوژمنی ل سەرسنکی ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
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سپيندارێ ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2271
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5814 :

محەمەد سا ح سەنعان ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811527
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=812
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5815 :

محەمەد سا ح عومەر ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221043412608
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )باﭬيا( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1979وەک ر کخستی ﯾ نھ نی دگەل عەرﯾف
سل مان
ل ساال ) (1985ت تە س دارەدان ل زﯾندانا ميسل بدەست رژ ما بەعسيا و جەنازێ وی ھەر ل ميسل
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2365
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5816 :

محەمەد سا ح عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711499
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=712
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5817 :

محەمەد سا ح گتى مستەفا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011290
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=368
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5818 :

محەمەد سا ح محەمەد عەلی نوعمان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212584912546
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
خەلک گوندێ )چەمانکی( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988 – 1980وەک ر کخستی و بەرگری مللی سەر ب
ليژنا ناوچا ش خان ﭬەبو
ل ساال ) (1988ل دەم ئەنفال ن رەش ب ئەگەرێ توپبارانکرنا فروک ن دوژمنی ل گوندێ سوسيا
شەھيد بوﯾەو جەنازێ وی ل باکورمان ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2302
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5819 :

محەمەد سا ح مەجيد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511438
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=582
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5820 :

محەمەد سدﯾق عەبدولقادر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511439
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=583
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5821 :

محەمەد سدﯾق محەمەد جندى شاھين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011291
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=370
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5822 :

محەمەد س مان س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511437
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=581
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5823 :

محەمەد س مان شينﯚ حەسەن
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220564312605
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )سورﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976دگەل مەفرەزا مەحمود ئ زدی
ل ساال ) (1977ھاتيەگرتن ژالﯾ رژ ما بەعسيا ﭬەو ل زﯾندانا ميسل دھ تەس دارەدان و جەنازێ وی
ماﯾەددەست دوژمنی دا.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2362
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5824 :

محەمەد س مان محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711496
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=709
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5825 :

محەمەد سيسن تەﯾار کلش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412143
ژ داﯾک بووﯾ ) (1902ﯾە .خەلک گوندێ )مەجل مەخت ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1972-1961ێ دگەل عبدالرزاق گەرماﭬى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1972د شەرەکيدا دگەل دوژمنى برﯾندار دبيت و دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و پاشى
دھ تەگھورﯾن ب ھندەک ئخسير ن شورەش و پاشى ل باژ رێ دھوک ب ئەگەرێ برﯾندارﯾ

ﻻﭘەڕە

2611

http://www.kurdipedia.org

دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1827
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5826 :

محەمەد سەعيد تاھر عەبدو

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412138
ژ داﯾک بووﯾ ) (1892ﯾە .خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ئەحمەد شانەسەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توب بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ ھرورێ 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=1822
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5827 :

محەمەد سەعيد حەسەن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412137
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )مەمانى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگيشک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1961ێ دگەل ھ زا دھوک حمو کەمەکى .
ل ساال ) (1967بئەگەرا توپ بارانکرنا فروکيت دوژمنى لسەر گوندى مەمان ت تەشەھيد کرن و
جەنازێ وى ل گورستانا مەمان ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1821
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5828 :

محەمەد سەعيد عەبدولقادر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711495
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=708
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5829 :

محەمەد سەعيد عەلی حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220553212604
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )نزارک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979-1976وەک کادر دگەل سەليم سورانی سەرب
قيادا موەقەت ﭬە
ل ساال ) (1979ل گوندێ بانکا ھاتيەگرتن بدەست دوژمنی و ل زﯾندانا ميسل ھاتيە س دارەدان و
جەنازێ وی ل گوندێ نزارک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2361
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
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جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5830 :

محەمەد سەعيد فەخرەدﯾن عيمادەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120250612505
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )مائ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967دگەل نەجمەدﯾن ﯾوسفی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1981دگەل نەجمەدﯾن ﯾوسف
ل ساال ) (1987د ھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل ب تکارێ و بيباﭬا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ
وی ل قدش ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2275
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5831 :

محەمەد سەليم ئەحمەد خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412139
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .خەلک گوندێ )خورکى( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا بارزان دا کرﯾەل ساال ) (1946-1945ێ دگەل عبدالعەزﯾز حجى ملو .
ل ساال ) (1946ل گوندێ ھەلوەبدەست دوژمنى 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=1823
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5832 :

محەمەد سەليم باب ﯾزدﯾن گردى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811525
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=810
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5833 :

محەمەد سەليم جەلبى فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511434
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=578
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5834 :

محەمەد سەليم چەلەبی سەليم سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811526
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=811
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5835 :

محەمەد سەليم رەشيد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412140
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )کورەمارک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1966ل چياﯾ زوزکى د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ت تەشەھيد کرن و ل دەﭬەرا سوران
جەنازێ وى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1824
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5836 :

محەمەد سەليم عومەر فارس شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511435
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=579
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5837 :

محەمەد سەليم فارس شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511436
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=580
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5838 :

محەمەد سەليم نژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118136
دانيشتووی :ئاخ چەقەڵ ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4024
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5839 :

محەمەد سەليم ﯾونس جەرجيس ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412141
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )بەليت ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1969ێ دگەل دلوﭬان ئام دى سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1973ب دەست دوژمنى ل روﯾبارێ ئام دﯾ ھاتيەگرتن و رەمى کرن و شەھيد دبيت 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=1825
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5840 :

محەمەد سەﯾدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118132
دانيشتووی :باژ رگە ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1359 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4020
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5841 :

محەمەد شەرﯾف ئيبراھيم عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711497
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=710
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5842 :

محەمەد شەرﯾف ئەحمەد ﯾونس ﯾەحيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221022912606
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )کواش ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل بەتاليونا دوو ﯾا سيد عبوش سەر ب
ھ زا زاخوﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1981وەکو ر کخستی دگەل شانا شەھيد
ئيبراھيم سەرب ليژنا ناوچا زاخوﭬە
ل ساال ) (1984ل دەم مەفرەزەکا ئيستخباراتا رژ م تەقەل گوندێ ئەرمشت کری ت تە
شەھيدکرن و جەنازێ وی ل جھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2363
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5843 :

محەمەد عارف محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412146
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )بابوخک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969ێ دگەل على خەليل .
ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گەلي بوترش ھاتيە شەھيدکرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1830
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار:
پارتی:

ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە5844 :

محەمەد عوسمان سەليم سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321081612623
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە
خەلک گوندێ )ستکورک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976وەک ر کخستی دگەل محەمەد سەعيد برﯾفکی
ل ساال ) (1976ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ابو غر ب ھاتيەس دارەدان و جەنازێ
وی ماﯾەدەست ن دوژمنی دا
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2378
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5845 :

محەمەد عوسمان عيسام محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312106
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )شندوخا( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ دگەل سرﯾا مستەفا عەبدولقادر ليناﭬاى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1968دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى ل گەلي سمارک )مالتاﯾ ( و ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گورستانا گوندێ ليناﭬا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1789
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5846 :

محەمەد عومەر عەلی ئەمين دوسکى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511442
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=587
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5847 :

محەمەد عيسا حەجى حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511443
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=588
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5848 :

محەمەد عەبدولقادر حەميد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412159
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ دگەل سلو خزر سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1974ھاتيەگرتن بدەست دوژمنى و ل زﯾندانا ميسل ھاتيەس دارەدان و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ھاتيەبەرزەکرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1843
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5849 :

محەمەد عەبدولھادی محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321060512621
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )پشتا گری( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل ھ زا دھوک
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1982دگەل محەمەد سا ح بوتی سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1986دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی ل ن زﯾکی گوندێ بەرێ بوھار و ت تە شەھيدکرن و جەنازێ
وی و جەنازێ وی دکەﭬيتەدەست ن دوژمنيو ل گورستانا شاخک ت تەﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2376
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5850 :

محەمەد عەبدول ەحمان ئەحمەد عەنتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312111
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .خەلک گوندێ )د راگژنيک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1962ێ دگەل محەمەد على ئيبراھيم سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ شاورﯾک
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نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1794
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5851 :

محەمەد عەبدول ەحمان عەبابکر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312110
ژ داﯾک بووﯾ ) (1919ﯾە .خەلک گوندێ )بيدوھى( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1962ێ دگەل ھ زا شيخان سا ح عەبدول ەحمان تەﯾب .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر بارەگاﯾ ليژنا ئام دﯾ ل ب بادى َ ت تە
شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ شەرﯾفا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1793
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5852 :

محەمەد عەبدولکەرﯾم محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321032012620
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )خالەتا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل ھ زا ش خان
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976دگەل مەفرەزا مەحمود ئ زدی
ل ساال ) (1977د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل گەلي رومان ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ھەر
لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2375
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5853 :

محەمەد عەبدو

حم

حەميد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312109
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )گولى( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1962ێ دگەل فيسل نزارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1966ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ گولى 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=1792
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5854 :

محەمەد عەبدو

سا ح عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412158
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .خەلک گوندێ )ئ تيت ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1964ێ دگەل ھ زا ش خان حسو ميرخان .
ل ساال ) (1974ت تەس دارەدان ل زﯾندانا ميسل ژ الﯾ رژ ما بەعسيا ﭬەو شەھيد دبيت و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1842
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5855 :

محەمەد عەبدو

عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911567
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=932
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5856 :

محەمەد عەبدو

محى حەميد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811515
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=767
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5857 :
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محەمەد عەبدو

محەمەد خالد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312108
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )غلبيش ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل فيسل نزارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1964دشەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ ب سفک 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=1791
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5858 :

محەمەد عەبدو

محەمەد سا ح

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312107
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل محمود ئاغا چەمانکى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ سپيندارێ 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=1790
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5859 :

محەمەد عەبوش عەبدی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321073212622
ناسيار ب سيد عبوش
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە
خەلک گوندێ )تربەسپي ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1974-1961وەک ئامر بەتاليون سەرب ھ زا زاخو ﭬەو
دەورەک باش ھەبوﯾەد شورەش دا و ل ساال  1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل چياﯾ سەرتيزی
ت تە برﯾندارکرن و ب ئەمرێ جەناب بارزاني نەمر ھاتيە رەوانەکرن بو ژ دەرﭬەی والتی ب مەرەما
چارەسەرﯾا وی
ل ساال ) (1989ب ئەگەرێ برﯾندارﯾ دچيتە بەر دلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل شاخک ھاتيە
ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ئامر بەتاليون
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2377
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5860 :

محەمەد عەزﯾز رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511440
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=584
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5861 :

محەمەد عەزﯾز رەشيد عەزﯾز سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312104
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )سەرشەقام( ﯾەسەرب پار زگەھا )سل ماني (ﭬە.
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ .
ل ساال ) (1963ت تە شەھيد کرن ب گولەکا دوژمنى ل سل ماني 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=1787
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
سل مانی
باژ ر:
ش وەزار :ک .باشوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5862 :

محەمەد عەلی ئيبراھيم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511441
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=585
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5863 :

محەمەد عەلی ئيبراھيم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412157
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .خەلک گوندێ )د راگژنيک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ وەک معاون ئامر بەتاليون دوو سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1969د ھ رشەک دا بو سەر رەبيا دوژمنى ل گوندێ قارقارەﭬا ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /معاون ئامر بەتاليون
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1841
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5864 :

محەمەد عەلی حس ن زاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321115412624
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1981وەک ج گرێ ر کخراوا د رسم )مالزم عابد(
سەرب لق  1ﭬە
ل ساال ) (1985د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ب برﯾندار دکەﭬيتەدەست ن رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ابو
غر ب ت تەس دارەدان و جەنازێ وی ل باژ رک زاوﯾتەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ج گرێ ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2381
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5865 :

محەمەد عەلی حەسەن تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412156
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )سەرەرو( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل عەرﯾف سليمان سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1963د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر چياﯾ شاخک ت تەشەھيد 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=1840
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5866 :

محەمەد عەلی عومەر شەرەف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312102
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )سو دﯾ ( ﯾەسەرب ناحيا )حەسەکە(ﭬەل کوردستانا
سورﯾ  .بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1962ێ دگەل فەتاح گولى .
ل ساال ) (1968دەم بەشدارى د خوال مەشق و راھ نانا چەکى دا کرى ل ئيران ب قەزا و قەدەر
بدەست ھەﭬالەک وى 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=1785
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5867 :

محەمەد عەلی عومەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312101
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک کوردستانا تورکيا ﯾە .بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال
) (1961ێ دگەل عبدالواحد محەمەد على .
ل ساال ) (1961د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا 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=1784
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5868 :
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محەمەد عەلی عەبدولقادر عەبدولعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312103
ژ داﯾک بووﯾ ) (1916ﯾە .خەلک گوندێ )کوﭬل ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل فيسل نزارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ چياﯾ مەتينى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى
ل گوندێ کوﭬل ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /سەرقول
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1786
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5869 :

محەمەد عەلی عەبدول ەحمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212081
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )ئولدەرێ( ﯾەسەرب کوردستانا تورکيا ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1968ێ دگەل رائد عەبدو سدﯾق سەرب ھ زا رزگارى ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل قەالدزێ 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=1763
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5870 :

محەمەد عەلی فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212082
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )پيرەفات ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
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ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1962ێ دگەل عەرﯾف درو ش سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ شاورﯾک ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر
ل جھ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1764
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5871 :

محەمەد غازى محەمەد غازى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312100
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )کوﭬل ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى دناﭬبەرا گوندێ کوﭬل و کور م 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=1783
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5872 :

محەمەد فەتاح عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312099
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )کورەمارک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل بامەرن ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ
کورەمارک 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=1782
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5873 :

محەمەد فەخرى نافز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212098
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .خەلک گوندێ )ب دوھى( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1973ێ دگەل شەعبان غفار سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ نزارک ھاتيە شەھيدکرن و
جەنازێ وى ل گورستانا گوندێ ئ تيت ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1781
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5874 :

محەمەد قز باش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118135
دانيشتووی :کوزە رەش ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4023
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5875 :

محەمەد محەمەد ئەحمەد بلنک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911257
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=278
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5876 :

محەمەد محەمەد ئەمين ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611444
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=589
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5877 :

محەمەد مستەفا حاجى عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811199
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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htttp://www.pd
dk-leqa1.com/sd.php?id
d=36
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5878 :

ەمەد مستتەفا عەو
محە

د
مەحمود

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421491612676
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
ﭬە
ەسەرب ناحييا )چومان( ە
ێ )چومان( ﯾە
خەلک گوندێ
خ
 (197دگەل ھ زا حەجی ب روخی
ساال )75-1965
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
شی
 (1983دگەل لق  2و پاش
ساال )3-1980
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
تاکو ساال  1987ێ
ق فاروق و
ی دگەل فرﯾق
دبيتەر کخستی
شمەرگا ل کوور ن گاﭬانا ت تە
ی ﭬەبدەست مەفرەزکا پ ش
 (1ب خەلتی
ل ساال )1987
شەھيدکرن
ش
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2436
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5879 :

سا حەﯾدەر عەبدو
ەمەد موس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421285612674
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
حيا )زاوﯾتە( ﭬﭬە
ێ )ئ مينک ( ﯾەسەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
عابد پ دەﯾی
شەوکت د
 (197دگەل ش
ساال )75-1970
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سەرب ھ زا ش خان ﭬە
س
ساال ) (1981و دبيتەپ.م سەرب ليژنا ناوچا
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سينگرتنا
شەرێ بەرس
ەدکەتن مينا ش
ەندﯾن شەر ن قەھرەمانە
شکداری د چە
دھوک ﭬەو پش
ی بو سەر باررەگاﯾ ليژنا دھوک ل گەللناسک و داانانا چەندﯾن بيسا
ھ رشا دوژمنی
سەر
ر
ێ ئ مينک و بەرێ بوھار و بەرسينگرتننا ھ رشا دوژژمنی بو
لنناﭬبەرا گوندێ
ست ب
پشتی رژ م دەس
ی
باارەگاﯾ ليژنا ش خان ل د ەﭬەرا سپيندارێ ،لساال )(1987
زانا خو و کەس و کار ن خو ققەستا
ناﭬبری دگەل خ ا
ی
ھيدێ
خراب کرنا گونندا کری شەھ
خ
دبن و
دەئاکجی ن
ەرا گوندێ پ د
دەﭬەرا رزگار ککری دکەن و ل گەلي کوللخی ل دەﭬە
خان )ش خ
ەھيد ن ش خ
ت تەﭬەگوھاستتن وەک ئامرر مەفرەزەژ ليژژنا دھوک بو ر کخراوا شە
کرﯾەوەکی  :ل دانا
ی
ەندﯾن چەلنگييادا
شکداری د چە
ليژنا ناوچا ش خان ﭬەو پش
علو( سەرب لي
ع
ستانا د رەلوک و راکرنا
رەەبي ن قوت مللکوی ل سەررێ گارەی و شەرێ بناڤ دەنگ داس
ەرا
جەندﯾن جھا ل دەﭬە
ن
دوژمنی ل
ی
سفی و ل دانا رەبي ن
سرﯾا مورتەب ل ش خ ئيس
س
ش خان و چەنندﯾن شەر ن دی
ەر پرا گوندێ ب سرێ دکەﭬﭬنە
 (1دگەل مەففرەزەکا ليژنا ددھوک ل سە
ل ساال )1988
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنی و ل
ت
جەنازێ وی د
ەھيدکرن و ج
بييسەکا دوژمننی و ت تە شە
خک ھاتيە ﭬﭬەشارتن
گگورستانا شاخ
پللە :پ.م  /ئاممر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2434
4
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5880 :

خواجە
سا فندى خ
ەمەد موس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371212096
دارى د
حيا )مانگ شک (ﭬە .بەشد
ک گوندێ ) ناڤ ئاشان( ﯾەسەرب ناح
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )920
ژ داﯾک
سەرب ھ زا زاخو ﭬﭬە .
ب
حجى قادر
ى
 (1ێ دگەل ببەتاليونا
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1972-1961
ھيتە
شەھيد کرن و دگەھ
د
نەنياس ت تە
س
کەس ن
ک بدەست ھندەک س
ل ساال ) (1972ل سەرسوالفک
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1779
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5881 :

محەمەد موسا ﯾونس عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212095
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل حەسەن عيسا سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ زەنگلوى ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى ل
گوندێ خورپني ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1778
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5882 :

محەمەد ميقداد سەعدى حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212097
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )بناﭬى( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل محەمەد على بناﭬى سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ مەتينى ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گورستانا ش الدزێ ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1780
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە5883 :

دو
حمود عەبد
ەمەد مەحم
محە

مەد
محەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313500811219
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=128
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5884 :

ەمەد مەم
محە

تەمەر عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421471812675
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
شک ( ﭬە
ﯾەسەرب ناحيا )مانگ ش
ب
ێ )د راگژنيک (
خەلک گوندێ
خ
) 197
ساال )75-1974
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
ەھيد ن
 (1984دگەل ر کخراوا شە
ساال )4-1979
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
چا دھوک ﭬە
ەرب ليژنا ناوچ
گگەﭬەرک سە
کەﭬيتە بيسەککا دوژمنی و ت تە شەھيدکرن و
 (1ل گوندێ گرێ پت دکە
ل ساال )1984
جەنازێ وی ل ش خ ماوی ھاتيە ﭬەشارتن
ج
پللە :پ.م  /ئاممر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2435
5
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5885 :

ی
ەمەد نوری
محە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113436
ە ماس
دانيشتووی :ئئاودﯾالن ،سە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=489
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5886 :

ن عەلی
ی س مان
ەمەد ھادی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21321382512641
ناسيارر ب محەمەدد حەمدی
 (19ﯾە
ک بووﯾ )950
ژ داﯾک
سەرب ناحيا ))کانی ماس ( ﭬە
خەلک گوندێ )وەەرم ل ( ﯾەس
فارس کورەمارکی سەرب ھ زا دھوک
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل س
بەشد
ﭬە
دا
بەشد
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2400
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5887 :

مزۆ عەلی خان
ەمەد ھەمز
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371212094
شدارى د
حيا )سەرسننک (ﭬە .بەش
ک گوندێ ) گەﭬلەسن ( ﯾەسەرب ناح
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )924
ژ داﯾک
دھوک ﭬە .
ک
سەرب ھ زا
ب
ئيبراھيم ئاغا
م
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ ددگەل
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ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر دەﭬەرا سوارەتوکا شەھيد دبيت و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ لومانا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1777
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5888 :

محەمەد ﯾوسف ئيبراھيم شەمزﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212093
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە .خەلک گوندێ )باجلور( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1973ێ دگەل سليم ئەسعەد خوشﭭى ھ زا دھوک .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ دھوک 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=1776
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5889 :

محەمەد ﯾوسف س مان جلود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220501712600
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە
خەلک باژ رێ دھوک ﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986وەک ر کخستي نھ نی دگەل شەمال ز باری
سەر ب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە.
ل ساال ) (1986ھاتيەگرتن ب دەست دوژمنی و ھەر ل وێ سال ھاتيە س دارەدان ل زﯾندانا ئەبو
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ھاتيە ﭬەشارتن.

غرﯾب و جەنازێ وی ل گورستانا شاخک
پلە :پ.م  -ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2357
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5890 :

محەمەدسا ح شاھينن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118138
دانيشتووی :کورەى خوارو ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ج گری پەل
سا ی شەھيدبوون1370 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4026
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5891 :

مدﯾر گو چينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113597
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سە ماس
دانيشتووی :ککوزەڕەش ،س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=519
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5892 :

مراد پسى خللف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365811599
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1135
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5893 :

ی
مراد عەبدولی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118140
ماس
ێ ،سە س
دانيشتووی :ککورەى سەرێ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4028
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
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ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5894 :

مرعان ئەحمەد سەعدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911237
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=213
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5895 :

مستەفا حاجى محەمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010210285421362
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .
خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ .دگەل )حمو کەمەکى( ھ زا دھوک.
ل ساال ) (1963د شەرەکى دا دگەل دوژمنى ل گوندێ کەمەکا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر
ل گوندێ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1890
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5896 :

مستتەفا حس ن ئەحمەد حس ن
dipedia.org//?q=201012
21420582812663
http:///www.kurd
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
ماس ( ﭬە
ێ )ک ستە( ﯾﯾەسەرب ناحييا )کانی س
خەلک گوندێ
خ
) 197
ساال )75-1973
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
 (1980دگەل مراد ک ستەی
ساال )0-1976
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سەرب پارتی گەل ﭬە
س
 (1د شەرەکييدا دگەل دوژم
ل ساال )1980
منی ل دەﭬەرا ئينشک ت تە شەھيدککرن و
ﭬەشارتن
تن
ھاتيە
جەنازێ وی ل ش الدزێ ھ
ج
پللە :پ.م
س
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2423
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5897 :

ف حەﯾدەرر
مستتەفا حس ن مەعروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21420564212662
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە
سەرب ناحيا ))کانی ماس ( ﭬە
ێ )گرکا( ﯾەس
خەلک گوندێ
خ
) 197
ساال )75-1964
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
 (1987دگەل ر کخراوا حەجی
ساال )7-1986
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
بنناﭬی سەرب ليژنا ناوچا ئاام دﯾ ﭬە
ماس ت تە شەھ
منی ل دەﭬەرا کانی س
 (1د شەرەکييدا دگەل دوژم
ل ساال )1987
ھيدکرن و
ەﭬەشارتن
ی مەزن ت تە
جەنازێ وی ل گوندێ کانی
ج
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2422
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5898 :

مستەفا حەجی عەبدو

حەجی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321333712637
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )بيادری( ﯾەسەرب ناحيا )چەل ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984 - 1976دگەل جماعەتين )ماجد بەگ چەلی).
ل ساال ) (1984ھاتيەگرتن بدەست جەندرم ت ترکا و ت تە ئەشکەنجەدان و گيان خو ژ دەست دەت
و جەنازێ وی ل گورستانا گوندێ بيادرێ ت تەﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2395
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ئەشکەنجە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5899 :

مستەفا حەسەن مستەفا خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512198
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )خورکى( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا بارزان دا کرﯾەل ساال ) (1946-1945ێ دگەل عبدالعەزﯾز حجى ملوى .
ل ساال ) (1946ل گوندێ ھەلوە بدەست دوژمنى ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ھاتيەبەرزەکرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1883
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5900 :

مستەفا سادق مستەفا ھ توتى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612201
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە .خەلک گوندێ )ھ توت( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ .دگەل غازى حجى مەلو سەر بھ زا ش خان ﭬە.
ل ساال ) (1965د شەرەکى دا دگەل دوژمنى ل دھوک ت تەشەھيد کرن و جەنازێ ل جھ ناﭬبرى
دھ تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1891
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5901 :

مستەفا سا ح خمو محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911259
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=281
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5902 :

مستەفا سدﯾق عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412153
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )بەروشکا کاتونيا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل فيسل نزارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
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ل ساال ) (1965دکەﭬيتەبوسەکا دوژمنى ل کانى مەھمەدک
دگەھيتەکاروانى َنەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1837

و شەھيد دبيت و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5903 :

مستەفا سيدۆ حەجى عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612202
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )باگ را( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل بەتاليونا عەرﯾف ﯾاسين سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1963د ھ رشەکا پ شمەرگەى دا بو سەر گرێ گەرماﭬا 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=1892
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5904 :

مستەفا سەعيد عەبدولھادی مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121420551012661
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ی
ستەفا مەمانی
نااسيار ب مس
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە
حيا )زاوﯾتە( ﭬﭬە
ێ )مەمان ( ﯾەسەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
ھندەس
س
سرﯾا
 (197دگەل س
ساال )75-1973
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سەرب ھ زا دھوک ﭬە
س
ەھيد
 (1986دگەل ر کخراوا شە
ساال )6-1982
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
ساال ) (1986ژ
ال
چا دھوک ﭬەو ھەر ل
ەرب ليژنا ناوچ
شت گری سە
ئييسماعيل پش
ناوچا ئاکرێ وەردگرﯾت
ەتيا ليژنا چا
ناﭬبری پال ئەندامە
ی
ەھيدێ
شارەزاﯾا شە
ەرزﯾرەکی و ش
بە
شەھيدکرن و
ن
تە
گوندێ قارقاراﭬا ت ە
ێ
بو سەر
 (1د ھ رشا ددوژمنی دا و
ل ساال )1986
مال ھاتيە ﭬﭬەشارتن
جەنازێ وی ل گوندێ ئ کم
ج
ەندام ناوچە
پللە :پ.م  /ئە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2421
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5905 :

ەفا
فەر مستە
مستتەفا سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313500811208
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
htttp://www.pd
dk-leqa1.com/sd.php?id
d=77
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5906 :

يم
فا ئيبراھيم
مستتەفا سەلييم مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501811516
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=769
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5907 :

مستەفا سەليم مستەفا س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612200
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )کوﭬلى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1962ێ .دگەل سرﯾا رەشيد کوﭬلى بەتاليونا عرﯾف سليمان
سەر بھ زا ھەلگورد ﭬە.
ل ساال ) (1974دشەرەکى دا دگەل دوژمنى ل چياﯾ سەرتيزى ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى ل
حاجى عمران ھاتيە ﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1889
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5908 :

مستەفا عبدى حمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811600
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1136
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5909 :

مستەفا عەبدولباقی ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412152
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل حەسەن مراد بامەرن .
ل ساال )(1961د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو چياﯾ بامەرن ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل باژ رێ ئام دﯾ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1836
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5910 :

مستەفا عەبدولجەبار مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911238
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=214
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5911 :

مستەفا عەبدو

ميرزا بەکر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412151
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .خەلک گوندێ )دوستەکا( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
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ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ دگەل مستەفا عەبدولقادر ليناﭬاى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل شکەفتا سمتى ت تەشەھيد کرن و
جەنازێ وى لگورستانا گوندێ ليناﭬا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1835
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5912 :

مستەفا محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611448
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=593
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5913 :

مستەفا محەمەد عەلی ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512194
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )ب لومانا( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1963ێ .دگەل بەتاليونا محەمەد تاھر ن روەﯾى سەر ب ھ زا
بالەک ﭬە.
ل ساال ) (1968ب ئەگەرێ توبارانکرنا دوژمنى بو سەر چياﯾ مەتينى شەھيد بوﯾەو جەنازێ وى ل
گوندێ ب لومانا ھاتيە ﭬەشارتنپلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1878
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5914 :

مستەفا محەمەد مستەفا شنگين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412150
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )سينيا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ وەک سەر لق سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1965ل گوندێ ب سفک د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ھەر لجھ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /سەرلق
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1834
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5915 :

مستەفا ميرزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118143
دانيشتووی :جونى کورانه ،س ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1375 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4030
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
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سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5916 :

مستەفا ميناﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818044
دانيشتووی :گ نک ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :کادر
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3970
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5917 :

مستەفا نادر نيعمەت ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811528
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=815
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5918 :

مستەفا نادر نيعمەت نادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512196
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )شيﭭ ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا

ﻻﭘەڕە

2653

http://www.kurdipedia.org

ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) 1964تا ساال  (1969ێ دگەل محەمەد تاھر ن روەﯾى سەر ب ھ زا ئام دﯾ
ل ساال ) (1969دھ رشەکا دوژمنى دا بو سەر چياﯾ مەتينى ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمران و جەنازێ وى ل گوندێ شيﭭي ھاتيە ﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1880

ﭬە.

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5919 :

مستەفا ﯾونس سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010210313721363
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .
خەلک گوندێ )چەمان ( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا بارزان دا کرﯾە ل ساال ) (1946-1945ێ دگەل عبدالعزﯾز حجى ملوى .
ل ساال ) (1946ل گوندێ ھەلوە بدەست دوژمنى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا و
جەنازێ وى ھاتيە بەرزەکرن.
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1893
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5920 :

مشکو نوعمان حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811529
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=816
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5921 :

کﯚ شەمﯚ س مان لەتيف
مشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421023912665
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە
ەسەرب ناحييا )س م ل( ﭬﭬە
ێ )سورکا( ﯾە
خەلک گوندێ
خ
سەرب
مر مەفرەزەس
 (197وەک ئام
ساال )75-1961
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
ھ زا ش خان ﭬﭬە
ەل
کخستی دگە
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلساال ) (1977-1976وەک ر ک
ەشداری د ش
بە
مود ئ زدی
مەفرەزا مەحم
م
ەھيدکرن بدەەست
 (1ل ناﭬبەرا گگوندێ سورککا و س م ل دا ھاتيە شە
ل ساال )1977
شارتن
شﭭان ھاتيە ﭬەش
ن
دێ مام
ێ وی ل گوند
سيخور ن رژ م و جەنازێ
س
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2426
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5922 :

و
ﯚ شوکر دەرمان برو
مشﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371412154
شورەشا
ەشدارى د ش
ەﯾدﯾ (ﭬە .بە
ەرب ناحيا )فە
سينا( ﯾەسە
ک گوندێ )س
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )948
ژ داﯾک
خراوا
دگەل عبدالرزاق مالتاﯾى ر کخ
ل
ک ر کخستي نھ نى
 (197ێ وەک
ساال )74-1961
ئەﯾلول دا کرﯾەل س
س م ل سەرب ليژژنا دھوک ﭬە .
سل بدەست دوژمنى و دگەھيتە کارروان نەمرا و جەنازێ
ل ساال ) (1974ت تتەس دارەدان ل زﯾندانا ميس
ەشارتن .پلە  :پ.م
وى ل باژ رێ ئ سففن ھاتيە ﭬە
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1838
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5923 :

مشير قادر عبو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611450
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=595
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5924 :

من ور حنا من ور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711500
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=723
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5925 :
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موحسين حەمدی عەلی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220192412584
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )ئاشەوا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1979وەک ر کخستی دگەل عەبدو بگ سەرب
ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1981ل دەﭬەرا سەرسنک دھ تە گرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ت تە س دارەدان و جەنازێ
وی ب سەروشين دبيت
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2340
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5926 :

موحسين زەکی حەبيب سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220220012585
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
خەلک گوندێ )بانکا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1981دگەل جەميل ب سفکی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1982د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل ن زﯾکی گوندێ کانيکا 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=2341
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5927 :

موحسين عەلی حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220231112586
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )ز وا شکان( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1979دگەل سەبری ن روەی
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنی بو سەر ئوردﯾگاﯾ ز وەـ ئيران ت تە
شەھيدکرن 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=2343
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5928 :

موحسين فەخرەدﯾن محەمەد حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122910444418591
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )ھارﯾنا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1971ێ دگەل امين ئوزمانى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1974دکەﭬيتە بوسەکا دوژمنى ل گوندێ ئوزمانا 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=1806
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5929 :

عيسا
مەحمود عي
موراد عيسا م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421101512668
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە
ماس ( ﭬە
ێ )ک ستە( ﯾﯾەسەرب ناحييا )کانی س
خەلک گوندێ
خ
 (1980دگەل دکتور جەرجييس
ساال )0-1976
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
سی سەرب للق  1ﭬە
حەسەن خنس
ح
ەل دوژمنی ت تە شەھيدککرن و
شەرەکيدا دگە
 (1ل دەﭬەرا ئئينشک د ش
ل ساال )1980
شارتن
الزا ھاتيە ﭬەش
جەنازێ وی ل گوندێ ش ال
ج
پللە :پ.م  /ئاممر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2428
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5930 :

حمان
عەبدول ەح
د قاسم ع
موراد محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1021026172
21361
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )945
ژ داﯾک
شک (ﭬە .
حيا )مانگ ک
خەلک گوندێ )ز وکا کەنداال( ﯾە سەرب ناح
زﭬنگى سەر ب ھ زا على
ى
 (19ێ .دگەل ھەمزە
ال )963-1962
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد
خليل ﭬە
دار کرن و ب ئەگەرێ وێ برﯾن
ەڕ ھاتيە برﯾند
ى ل بەرێ کە
شەرەکى دا ددگەل دوژمنى
ل ساال ) (1963دش
شارتن.
ەنازێ وى ل گگوندێ زﭬنگ ھاتيە ﭬەش
ھيد بوﯾە و جە
شەھي
پ.م
پلە  :پ
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1888
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5931 :

موراد موسا خدر موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321353112639
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )تيلەرێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1982وەک ر کخستی دگەل ناسح ک ستەی
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1987ل دەﭬەرا کانی ماس ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنی ت تە شەھيدکرن و ل باتيفا
سەﯾدا جەنازێ وی ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2397
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5932 :

موسا ئەمين عەلی ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611452
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=597
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5933 :

موسا حس ن عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212079
ژ داﯾک بووﯾ ) (1923ﯾە .خەلک گوندێ )بندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل على خەليل ھ زا دھوک .
ل ساال ) (1961ب ئەگەرێ توب بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ بەندا 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=1761
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5934 :

موسا حەميد موسا مشختى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611453
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=598
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5935 :

موسا خالد موسا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911260
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=284
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5936 :

موسا رەمەزان سا ح عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122910121819490
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )باﭬيا( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1963-1961ێ دگەل حسين عبوش سەرب ھ زا زاخو
ﭬە .
ل ساال ) (1963دەم دوژمنى ھ رش برﯾە سەر گوندێ باﭬيا 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=1760
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5937 :

موسا سەليم جەلبى فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611454
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=599
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5938 :

موسا شاھينزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118144
دانيشتووی :کورەى خوارێ ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ف .ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4032
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5939 :

موسا عومەرپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223318191
دانيشتووی :گولەکانى ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1358 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4033
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5940 :

موسا عيسا حەجى حاجى
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501611455
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=600
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5941 :

سا عەنتەر
موس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110141514229
سالی  1920لە گووندی )ئەسکييماغارا(
ی
سەر و ھونراووەنووسی کورد ،لە
رووشنبير ،نووس
سا
ی سەر بە پارر زگای ماردﯾننی کوردستاننی باکور لە دداﯾک بووە،موس
ە نوسەﯾبينی
لە
بەرگری لە دوزی رەوای کوردی کردوتەوە و للە پ ناوی
ی
خوی دا
عەنتەر لە در ژژای ژﯾانی خو
ع
موسا
ەکان داﯾکی م
ە الﯾەن ھ زە تارﯾکەکانی تتورک پەرستە
ەم خەباتەدا تيرورکراوە لە
ئە
ن بووە لە تورککيا ،خاوەن س زاروک بوووە ،دوو کور و کچ ک،
م موختاری ژن
عەنتەر ﯾەکەم
ع
دا  11.5سال للە زﯾندان
دا بووە ،لە در ژای ژﯾانی ا
2ی ماﯾس داا لە زﯾندان ا
ە کودەتای 27
لە
سراو ھاتووتە تيرور
کەس کی نە ناس
 199لە الﯾەن ھەند ک س
دا ماوە ،لە روژژی 92/9/20
مەزر نەرانی پپارتی
ﯾەک کە لە دام
ککرن ،مەزاری ئ ستا لە گونندی ئاکارسوی ماردﯾنە ،ﯾە
خەباتی گەل ،بووەتە سەرروکی ئينستييتوی کورد لە ئيستانبول ،موسا عەنتەر لەم
خ
ئوورگانەکاندا نووسراوە:
ی
شەوە،
سەرچاوەی ددﯾجلە ،پوستتەی شەرق ،وەالتی پ ش
(س
جيھانی ئاشتی ،دەەنگ،
شەن ،تەولو ،رروژەﭬی ئازاد )
وەالتی نوێ ،ووەالت ،رەوش
ی:
ەرھەمەکانی
بە
I- Anılarım
ﯾاادگارەکانمm I
ﯾاادگارەکانمI I AnılarımII I
ککمل Kımıl
Vakain
وەقائيمەname
Kara ya
بررﯾنا رەش ara
Fırat ma
فرات دەر ژ ت مەرمەرەarmaraya akkar
فر
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:23:27 2011
موسا عەنتەرر( لە1-9-24 :
)م
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
کورد
ننەتەوە:
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باکووری کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :زﯾندانی سياسی
جورێ کەس :شەھيد
ماردﯾن
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
ژمارە5942 :

موسا مستەفا موسا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612203
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگيشک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961و دبيتەپ.م دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا
دھوک ﭬەو دگەل چەلنگيدا پەشدار بوﯾەمينا شەرێ :
ئوزمانا و گەلي دھوک  ،بەرێ کەر ،مر با ،شەرێ کور ت کاﭬانا و گەرماﭬا و شەرێ سەرێ برﯾفکا و
سەرێ بامەرن و شەھيدێ نەمر د ﭬان شەرا دا دوو جارا برﯾندار دبيت و بەردەواﯾ ددەتەخەباتا خو ﯾا
پ شمەرگاتي تاکو ساال ) (1963ێ .
ل ساال ) (1963د بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنى بو سەر دەﭬەرێ ل چياﯾ ب سفک ت تەشەھيد کرن و
دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ ب سفک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر فسيل
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1894
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5943 :

موس يح محەمەد ئەحمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811209
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=79
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە5944 :

موشير محەمەد سدﯾق تاھير عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321345012638
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە
خەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1980دگەل عيسمەت سەبری ن روەی ز رەﭬانيا
ئ زگ دەنگ کوردستان
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فورک ت دوژمنی بو سەر ئوردﯾگاﯾ ز وەت تە شەھيدکرن و
جەنازێ وی ل ئيران ز وەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2396
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5945 :

مکائيل حس ن لوند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611451
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=596
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5946 :

ميا ميخﯚ ميا ميخﯚ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212077
ژ داﯾک بووﯾ ) (1899ﯾە .خەلک گوندێ )مانگ شک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
ل ساال ) (1965ت تە شەھيد کرن ب سەھواﯾى ﭬەدەم پ شمەرگەى ھ رش برﯾەسەر باژ رێ
مانگ شک  .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1758
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5947 :

ميخﯚ پﯚلس ئاوراھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212076
ژ داﯾک بووﯾ ) (1923ﯾە .خەلک گوندێ )مانگ شک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل سليمان ميرخان ئيبراھيم .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا گوندێ مانگ شک ژ الﯾ دوژمنى ﭬەت 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=1757
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5948 :

ميرخان ئەسعەد حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212075
ژ داﯾک بووﯾ ) (1912ﯾە .خەلک گوندێ )چەمانک ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل خالد عمر ئاغا چەمانکى سەرب ھ زا ش خان
ﭬە .
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ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر باژ رێ ش خان 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=1756
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5949 :

ميرو خالد موسا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611456
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=601
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5950 :

ميرۆ تەمەر کمﯚ خواستى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212074
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )کروﯾنى( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964ێ وەک بەرگرى مللى دگەل محمود حمرێ سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1964دەم دوژمنى ھ رش برﯾەسەر چياێ ب خ رى ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ د رەبون ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1755
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5951 :

ميکائيل حاجی محەمەد سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407555812653
ناسيار ب ميکائيل ئەلکيشکی
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
خەلک گوندێ )ئەالک شک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1962
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980و دچيتەئيران و پاشی ل ساال  1981ژ بەرزﯾرەکيا
شەھيدێ ناﭬبری پال ئامر سری وەرگرتيەو ل ساال  1983ھاتيەﭬەگوھاستن بو سنورێ ليژنا ناوچا
دھوک و پشکداری د چەندﯾن چەلنکيادا دکەت و ل ساال  1985د ھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دوژمنی
ل کليا شەداﯾ بگرانی برﯾندار دبيت و لساال  1987ژبەر قەھرەمانيا شەھيدی پال بەرپرس ر کخراوا
دم دم وەردگرﯾت
ل ساال ) (1987د ھ رەشک دا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل گوندێ گوندک نبی ت تە شەھيدکرن و
جەنازێ وی دکەﭬيتەدەست ن دوژمنی و ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2412
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5952 :

ميکائيل حەمﯚ مح

بابيرى

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212073
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە .خەلک گوندێ )بابيرێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1965-1961ێ دگەل ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1965ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى بو سەر گوندێ بابيرێ ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وى ل گوندێ قومرﯾ 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=1754
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5953 :

ميکائيل عەبدو

فەتاح قادر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407551812652
ناسيار ب ميکائيل زاوﯾتەی
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981و دبيتەپ.م دگەل ر کخراوا شەھيد عەلی عبو
سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬەو ژ بەر زﯾرەکی و قەھرمانيا شەھيدی ل ساال  1987پال بەرپرساتيا
ر کخراوا ھەلگورد وەردگرﯾت و پشکداری د چەندﯾن چەلنگيادا دکەت
ل ساال ) (1987د ھ رشەکيدا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل قەال سەرێ کانيکا ت تە شەھيدکرن و جەنازێ
وی ل گورستانا گوندێ پ دەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2411
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5954 :

مەجيد ئەحمەد عەبدولکەرﯾم س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220134112580
ژ داﯾک بووﯾ ) (1964ﯾە
خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1981دگەل مەفرەزا جمال خرابی سەرب ليژنا
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ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1984ل سەرێ گوندێ بەرئاش بدەست ن سيخور ن رژ ما بەعسيا ت تە شەھيدکرن و
جەنازێ وی ل گوندێ سيارێ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2336
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5955 :

مەجيد حەسەن س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501511422
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=563
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5956 :

مەجيد رەمەزان عومەر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220144812581
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )ب دوھی( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1977وەک کادرێ ر کخراوا سەعيد سپينداری
سەر ب ليژنا ناوچا ئام دی ﭬە
ل ساال ) (1982دھ رشەک دا بو سەر رەبي ن دوژمنی ل گوندێ ملھمبان دھ تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل گوندێ ب ليزان دھ تەﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2337
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5957 :

مەجيد سا ح سەنعان حيﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212080
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )ئورەمارى( ﯾەسەرب کوردستانا تورکيا ﭬەﯾە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1969ێ دگەل مەفرەزا ھندەس ﯾا عەبدو مال جنيد .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ بانکا 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=1762
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5958 :

مەجيد سەعيد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312120
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )مەمان ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا ئام دﯾ ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل سەرێ گوندێ بناﭬ ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە
کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ بناﭬ ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1803
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5959 :

مەجيد سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711598
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1124
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5960 :

مەجيد سەليم حەمەد رەشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312121
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .خەلک گوندێ )سينا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ وەک ر کخستى ﯾ نھ نى دگەل مشو شکر دەرمان .
ل ساال ) (1974ت تەگرتن بدەست دوژمنى و ل زﯾندانا ميسل ھاتيەس دارەدان و شەھيد دبيت و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1804
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5961 :

مەجيد عيسا عەبدی خورشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220172212583
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە
خەلک گوندێ )عومەر ئاغا( ﯾەسەرب ناحيا )سندی( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل بەتاليونا عەرﯾف دەروﯾش سەرب ھ زا
زاخو ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1976وەک ر کخستی دگەل ليژنا ناوچا زاخو ﭬە
ل ساال ) (1980ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ميسل ت تەس دارەدان و شەھيد دبيت
و جەنازێ وی ھەر ل ميسل ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2339
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5962 :

مەجيد عەبدوللـەتيف محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312122
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )کزو( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل بەتاليونا حيتو بالەتەى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا دگەل دوژمنى لسەرێ برﯾفکا 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=1805
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە5963 :

مەجيد محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501911560
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=916
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5964 :

مەجيد محەمەد قادر عەسالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212084
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )قارقاراﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل ت لى ئ کمالەى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1965ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دوژمنى ل چياﯾ سپير زى 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=1766
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5965 :

مەجيد ﯾونس علو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011286
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=352
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5966 :

جيد ﯾەعقوب مەجيد
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365911661
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1219
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5967 :

ھيم سا ح سەليم
حمود ئيبراھ
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421202312673
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
حيا )ش خان( ﭬە
ێ )ش خان( ﯾﯾەسەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
 (1985دگەل ر کخراوا سييپان
ساال )5-1984
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
خان ﭬە
ەر( سەرب ليژژنا ناوچا ش خ
خەليل کوچە
)خ
تاق سەمەدگەل 3
رژ ما بەعسيا ل گوندێ ق
ژ
ن بدەست
 (1ھاتيەگرتن
ل ساال )1985
وی ل
ھەﭬال نت خو ﯾ پ شمەرگگەو ل زﯾندانا ابو غر ب ت تتەس دارەدان و جەنازێ ی
ھ
ش خان ھاتيە ﭬەشارتن
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2433
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
ننەتەوە:
کورد
باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
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جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5968 :

مەحمود ئەحمەد عبدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911258
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=279
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5969 :

مەحمود ئەحمەد عومەر کلش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412155
داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )دوال( ﯾەسەرب ناحيا )رزگارى(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1964ێ دگەل سرﯾا عمر تمر بەتاليونا سليمان حاجى بدرﯾا سەرب ھ زا
زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1975ھاتيەس دارەدان ل زﯾندانا ميسل ژالﯾ رژ ما بەعسيا ﭬەو شەھيد دبيت و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1839
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
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ژمارە5970 :

مەحمود بەکر ئاﭬدەل عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212091
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )ک ﭭالن( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل ئەحمەد حجى محى ليناﭬاى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1962د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل شوش و شەرمنا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا 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=1774
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5971 :

مەحمود تەھا ئەحمەد شيخو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611445
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=590
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5972 :

مەحمود خەليل ئەحمەد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121421181512672
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە
شک ( ﭬە
ێ )بابوخک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ ش
خەلک گوندێ
خ
ئالەکينی سەرب
ی
 (197دگەل ققادر
ساال )75-1961
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
ەشداری د ش
بە
ە
ھ زا دھوک ﭬە
 (1ب دەست سيخور ن رژ م ل باژ رێ دھوک ت تە شەھيدکرن و
ل ساال )1986
شارتن
جەنازێ وی ل گورستانا گووندێ شاخک ھاتيە ﭬەش
ج
کخستی
پللە :پ.م  /ر ک
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2432
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە5973 :

ەمين
دولقادر ئە
حمود عەبد
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501611446
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=591
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5974 :

ەفا
مەد مستە
حمود محەم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21321362112640
 (16ﯾە
ک بووﯾ )631
ژ داﯾک
ﭬە
سەرب ناحيا )بامەرن ( ە
غلبيشی( ﯾەس
خەلک گوندێ )غ
فارس کورەمارکی سەرب ھ زا دھوک
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دکەل س
بەشد
ﭬە.
خستي نھ ی
 (19وەک ر کخ
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )977 -1976
بەشد
نی سەرب ليژژنا ناوچا
ک ﭬە.
دھوک
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ل ساال ) (1977ل زﯾندانا لبو غرﯾب ھاتيە س دارەدان و جەنازێ وی ب
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2398

سەرو شينە.

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5975 :

مەحمود ميکائيل مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212089
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .خەلک گوندێ )ئ توت( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل على عوسمان ئ تيتى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1962ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل گوندێ ئ تيت 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=1772
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5976 :

مەحکوم ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122022522113509
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ماس
دانيشتووی :ببھيک ،سە م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=501
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5977 :

ەنی جيھاندﯾدە
مەدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113514
ماس
دانيشتووی :گگﯚدەل ،سە م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1367 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=505
5
This image cannot currently be display ed.

تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5978 :

ی
عيد عەلی
ەزان سەع
سعود رەمە
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501611449
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=594
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە5979 :

فەھم
شئەت تيزف
مەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118141
جەبەلکەندی  ،سە ماس
دانيشتووی :ج
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://ww
ww.khakelew
we.net/sheh
hid/show.asp?link=4029
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5980 :

قی
مەال خاليد باقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113421
سە ماس
دانيشتووی :ئئاخ چەقەل ،س
ەرپرساﯾەتی :کادر
بە
1
سا ی شەھييدبوون1365 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=491
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
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ژمارە5981 :

مەال محەمەد جەزەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223018097
ماس
شتووی :سە م
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3976
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە5982 :

قادری
مەالحوس ن ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113463
ە ماس
چەھرﯾق ،سە
دانيشتووی :چ
ەرپرساﯾەتی :ئەندام
بە
1
سا ی شەھييدبوون1380 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=460
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە5983 :

ی
مەالداود خزمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113592
شتووی :قزڵ ککەند ،سە ماس
دانيش
ساﯾەتی :کادر
بەرپرس
ن1361 :
سا ی شەھيدبوون
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سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=526
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5984 :

مەنسور حەنا مەنسور ساوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512199
ژ داﯾک بووﯾ ) (1902ﯾە .خەلک گوندێ )دھوک( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ وەک ر کخستي نھ نى .
ل ساال ) (1968ل باژ رێ دھوک ھاتيەتيرورکرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1884
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5985 :

مەھدى سادق ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512195
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )پاس ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1970ێ دگەل غازى حجى ملوى .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرا پەقينا مينەکا دوژمنى ل دەشتا س م ل 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=1879
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
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نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5986 :

مەھدى ﯾوسف جدع مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612211
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە .خەلک گوندێ )ش خ ھەسن ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل تاھر عەبدول ەحمان تەﯾب سەرب ھ زا ش خان
ﭬە .
ل ساال ) (1965د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ خەتارێ ت تەشەھيد کرن و دگەھيتە کاروان
نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ ش خ ھەسن ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1902
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5987 :

مەھدی ئيبراھيم محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121408045812658
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە
خەلک گوندێ )تەلوە( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1980وەکو ر کخستي نھ نی سەرب ليژنا ناوچا
ش خان ﭬە
ل ساال ) (1986ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسا ژناڤ چوی و ل زﯾندانا ابو غر ب ت تەس دارەدان و
جەنازێ وی ل گوندێ ئ تيت ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2417
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
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کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :س دارەکری
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5988 :

مەھدی عەبدولباقی تەھا عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321280712635
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )غلبيشی( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988- 1980کادرێ ليژنا ناوچا دھوک
ل ساال ) (1988دشەرەکيدا دگەل دوژمنی ل ھ زاوا ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل جھ
ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2393

نافبری

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5989 :

مەھدی محەمەد موسا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407581812656
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگيشک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1983دگەل ر کخراوا ئەحمەد ميرزا سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە.
ل ساال ) (1984دشەرەکيدا دگەل دوژمنی لسەرێ بابلو ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی لگورستانا
گوندێ بەندا ت تەﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2415
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5990 :

مەولود قەتﯚ جاﭬشين ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212078
ژ داﯾک بووﯾ ) (1915ﯾە .خەلک گوندێ )کواشى( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1963ێ دگەل ﯾوسف محەمەد عيسا سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى ل چياﯾ کواش 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=1759
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5991 :

مەولود مرادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118146
دانيشتووی :کانى رەش ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4035
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5992 :

نائف ئيبراھيم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612204
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )پيرەفات ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1961ێ دگەل ھ زا ھەلگورد قادر ئالەکينى .
ل ساال ) (1967د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گاللەت تەشەھيد کرن و لگورستانا
گاللەت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1895
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5993 :

نائف عەبدو

رەشيد س مان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712229
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )خورکى( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1964ێ دگەل حسين ميرزا سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1969د ھ رشا دوژمنى بو سەر دەﭬەرێ ل گوندێ مر با ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى
دکەﭬيتەدەست ن دوژمنى و ب سەروشين دبيت .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1922
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5994 :
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ناجى عومەر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811210
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=81
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە5995 :

ناجى مستەفا سەعيد قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612206
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک َ (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968ێ دگەل سل مان بندى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .ل ساال )(1968
ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا فروک ت دوژمنى لسەر گوندێ بەندا 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=1897
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .ف ۆکە
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە5996 :

ناجی رامين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118147
دانيشتووی :ميراوا سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
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http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4036
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە5997 :

و
ی سەعدو
ناجی

م عەبدو
جاسم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21407535012651
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
حيا )زاوﯾتە( ﭬﭬە
ێ )پيرومەرا( ﯾەسەرب ناح
خەلک گوندێ
خ
خراوا
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلساال ) (1986-1978وەک بەررپرس ر کخ
ەشداری د ش
بە
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ککاوەﯾا نھ نی س
ەمنا دھوک ب
رژ ما بەعسيا و ل زﯾندانا ئە
ژ
ن بدەست
 (1ھاتيەگرتن
ل ساال )1986
ستانا شاخک ھاتيە
جەنازێ وی ل گورس
ێ
کەنجەدان ت تە شەھيدککرن و
ەگەرێ ئەشک
ئە
ﭬەشارتن
ﭬە
پللە :پ.م  /بە
پارتاﯾەتی
ی
نی ﯾا
خراوەکا نھ ی
ەرپرس ر کخ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2410
0
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
ررەگەز:
ننەتەوە:
کورد
باشوورا کورردستان
ھەر م:
ھ
جورێ کەس :ق .ئەشکەننجە
ج
بباژ ر:
دھﯚک
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پپارتی:
ژمارە5998 :

دری
نادر عەلی بەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118148
س
ک سە ماس
شتووی :بيردۆک
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1363 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4037
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە5999 :

ناسر عەبدولقادر س مان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611457
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=602
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6000 :

ناسر مەجيد ﯾوسف محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407530512650
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )باني ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1982دگەل ر کخراوا شەھيد عەلی عبوی سەرب
ليژنا ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1983د ھ رشەکا دوژمنی دا بو سەر گوندێ رگاﭬا ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل گوندێ
باني ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2409
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
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ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6001 :

ناسر مەنسور مرقس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711580
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1016
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6002 :

ناﯾف ئودى خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911239
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=217
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6003 :

نبيل ﯾوسف ﯾوخنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611459
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=604
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6004 :

نجم عەبدو

تەھا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911261
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=286
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6005 :

نزار رەمەزان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911240
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=218
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6006 :

نزار عەبدولسەالم حەسەن حامد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21407510812647
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە
ێ )تروانش ( ﯾەسەرب نااحيا )کانی م
خەلک گوندێ
خ
ماس ( ﭬە
ھيد
کخراوا شەھ
شورەشا گوال ن دا کرﯾەلساال ) (1982-1981دگەل ر ک
ەشداری د ش
بە
سپينداری( سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
(
د
دو )سەعيد
عەلی عوبەﯾد
ع
شەھيدکرن و
ن
تە
ەدش و ت ە
دوژمنی ل دەﭬەرا قە
ی
سەکا
 (1کەتيە بيس
ل ساال )1982
شارتن
جەنازێ وی ل کانی چنارکک ھاتيە ﭬەش
ج
پللە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾﯾەکی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
س
http://ww
ww.pdk-leqaa1.com/sd.p
php?id=2406
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
دھﯚﯚک
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :پ .د .ک.
ژمارە6007 :

ی
نزام محەمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117223118151
ماس
شتووی :ملکە رەش ،سە م
دانيش
شمەرگە
ساﯾەتی :پ ش
بەرپرس
ن1362 :
سا ی شەھيدبوون
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=4040
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە6008 :

نزام مەردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113456
چاوە:
شەھيدبوون 1368 :سەرچ
:
ەرگە سا ی ش
ەتی :پ شمە
س بەرپرساﯾە
شتووی :شيرەەنی ،سە ماس
دانيش
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ما پەڕی خاکەل وەhttp://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=467
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6009 :

نورى فەتاح جاسم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911241
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=220
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6010 :

نورى محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911242
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=221
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6011 :
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ی عەبدال ش خکی
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421522212677
 1946ل
1
ەبدولقادر عەببدال عەبدولق
نااﭬ وى ﯾ دروست "عە
قادر حسين " لساال
داﯾک بووﯾە ،باب وان ب
مالەکا بناڤ و دەنگ ژ ک
کا ل دەﭬەرا ش خان ل بنەم
گگوندێ ش خک
مر ژ وى مەزنتتر بوون،
ەبوون ب عەم
شەش برا ھە
چيرفانى"ﯾ َ نناﭬدار بوو ،وش
"عەبدال ن چ
ەک بناﭬی ""مسرﯾخان "
دگەل خوشکە
ەرى
گرى حسو ميررخان دو ەمە
ماوەﯾەک درﯾژ ج گ
ک
ى  /بو
بدال ش خکى
1..شەکر عەبد
بەحس ژێ کرى.
س
بوووﯾە ،ھەروەککى سەرۆک بارزانى دپەررتﯚکا خو ﯾا دووماھي
شکەرى
شا ئەﯾلول ززۆر پل ت لەش
2..تەﯾار عەبداال ش خکى  /پ شمەرگەببوو ل شورەش
بەر دلوﭬانيا خوددﯾ مەزن.
خکا چووﯾە ر
سا  2008ل گﯚندێ ش خ
وەرگرتينە ل س
1995
شﯚڕەشا ئەﯾللول لساال 5
کى  /پ شمەررگەبو وﯾە ل ش
ەبدال ش خکى
3..جەھوەر عە
ەھيد
دا کﯚڕێ وى "سەکﭭان " ژژى ھاتيە شە
ﭬانيا خودێ ،ددھەمان سالد
جوﯾە بەر دلوﭬا
ج
ککرن .
ەبووﯾە ل شوررەشا ئەﯾلول نھا لدھوک دژﯾت.
دال ش خکى  /پ شمەرگە
4..بشار عەبد
200
ى /دەرجوﯾ کوليژا کارگ ررى و ئابوورى بوو-لساال 05
5..حاجى عەببدال ش خکى
دھوک چووﯾﯾە بەردلوﭬانياا خودێ.
لد
ساال  1974د ش
ال
خان و ل
ى /ئامر بەتەلييون بﯚ ل ش خ
6..تەﯾمور عەببدال ش خکى
شەرەکى
ھيدکرن.
ێ دھ تە شەھ
دا ل دۆر ئازادککرنا باعەدرێ
ﭭا  (1962/4ددگەل کجا خﯚ ﯾا بناﭬ )جووﯾرا( و
خکی ) /ھەﯾﭭ
7..مسرﯾخان عەبدال ش خ
حس ن ش خکى" دگەل
شەھيدێ ناﭬبررى بوو بناﭬ "عادل س
زاﭬاﯾ خﯚ کﯚ پسمام ش
ەرا شەمکان ب توبارانکرنا فروک ن دوژمننی
ى ل گوندێ بيرێ ل دەﭬە
) (2زاروک ن وى
دکرن.
دھ نە شەھيد
ەر و سيماﯾ خوﯾ ماقوﯾل وجوان بووو ،وحەزا کورددﯾني
ناﭬبرى ب سە
•شەھيدێ نا
جورئەت و زﯾرەکاتي ﯾ ببەرنياس
شمەرگەى وومەردﯾني وج
وبەرەﭬانيکرن ژژھەژاران وپ ش
شمەرگا
ەرک شيا پ ش
دگەل دابا ﯾان سە
ل
ھيد"نورى ش خکى "
ەرەک شەھ
بووو،و ھەر شە
ەرگەى
ەزن ددا پ شمەرگەى و زۆر وورەﯾ ن پ شمە
دشەرﯾدا کربا پالدەر و زﯾرە کينيەکا م ن
خزماتي ﯾا
ي
حکەتە
ھەمى پ شمەرگان بي سەح
ى
ەحدکرە
بللند دکرن .و ووەکھەڤ سە
ەرگ ن نە
قەدر و بھا و ر زگگرتن ژ پ شمە
ر
جاران ز دەتر
ن
ەلکو زور
عەشيرەتي ووگونداتي بە
ع
ەشيرەتا خﯚ ددگرتن.
نە ژ گوندو عە
مروﭬ ن وى ونە
م
شمەرگە ﯾان
ە
داکرى چ وەککو پ
ھيدێ ناﭬبرى بەشدارى ت د
شەر ن شەھ
ش
196ــ )1975
سەرکردە ھەرر ل سا )61
س
کان ھەر ژگگوندێ شەھييا ھەتا
ن و بتاﯾبەتى ددەﭬەرا شەمک
وەکو ﯾا دﯾار دەەﭬەرا ش خان
دگەل
ل
شﯚڕەشا مەزننا ئەﯾلول دەەﭬەرەکا سنوررى بوو
گگﯚندێ خورت و دەکان ل ش
دوژمنى ،ودەرر ئەنجامدا دووژمنى بەردەووام ب تەﯾارە وتوب تانگ وددەبابە و زر ﯾپپووشان
ھيدى پل ت
دام ت خ زان وبنەما شەھ
ە سەر دەﭬەر ێ ،وزۆر ئەند
ھ رش دئينانە
ست در ژى
ھەبوون وبەرپپرس بوون ژپااراستنا دەﭬەررێ ژھەر دەس
ەرپرساتي ھ
بە
وھ رشەکا دوژژمنى.
کومەتا
شورەش دگەل حک
ش
سپ کا
ﯾلوال ساال  1961و ل دە س
ەزرێ )ل ئەﯾل
1..شەرێ بامە
ش و جەر دەەجيا .
ەردەمى وجاش
عيراقا وى سە
ع
ەمەد امين مييرخان
شمەرگە )محە
 (1962ودﭬى شەرﯾدا پ ش
2..شەرێ مر با )ل ساال 2
ە شەھيد کررن.
باارزانى( دھ تە
ەرێ برﯾفکا ))ل ساال
جاش وجەردەجييا.
 (1962دگەل ش
1
3..شەرێ سە
جاﭬد رى
ئەڤ شەرە ب ج
 (1962کو ڤ
ش )ل ساال 2
4..شەرێ رزگگارکرنا ئەتروش
وسەرپەرشتياا راستەوخو ﯾﯾا مستەفا باررزانى بووﯾە.
ئاکرێ)ل ساال
وجاشان.
ن
مەت
 (1962لدژى حکوم
1
ل
س عين( لدەەﭬەرا
5..شەرێ )راس
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6.شەرێ دەﭬەرا زاو تە )ل ساال  1962ل( دژى جاشان.
7.شەرێ دەﭬەرا باگ را و لومانا و ئاشەوا )ل ساال ).1963
8.شەرێ شەمکان )ل ساال  (1963دەما کﯚ لەشکەرێ دەولەتا سورﯾا ﯾ ب
سەرک شيا )فھد الشاعر( ھ رش کرى ﯾە دەﭬەرێ ،وزۆر کەس والﯾەن ژکوردﯾن
خائين بووﯾن ودەﭬەر رادەستى دوژمنى دکر ،بەل شەھيدى وھەﭬال ن خو جەپەر
بەر نەدان وشەرکر،و )(13ژ لەشکرێ دورمنى کوشتن.
9.شەرێ ھنداﭬى گەلي ب سرێ)ل ساال ) 1964
10.شە رئ مە لکيشان ل ساال ،1965پ شمەرکە )حس ن رکاﭬاﯾى(شەھيد
بيت.
11.شەرێ درﯾن ل ن زﯾک مر با و د ﭬى شەرﯾدا پ شمەرگەک کو برازاﯾ )عيسا
بانى(بوو شە ھيد بوو.
12.شەرێ رزگارکرنا سەرێ ئەتروش ل ساال .1966
13.شەرێ باشيک )فازلي ( ل ساال ،1967کﯚ چەندﯾن لەشکەر و جاش
ھاتنە گرتن ودەستە سەرکرن .
14.شەرێ پرا ئەتروش ل ساال ،1969د ﭬى شەرﯾدا پ شمەرگە)عومەر حەسەن(
پسمام شە ھيدێ ناﭬبرى شەھيد د بيت،دﯾسان پ شمەرگە )مودﯾر مشو
ش خکى( د ھ تە برﯾندارکرن.
15.شە رێ چياپانکى ل ساال ،1969کو د ﭬى شەرﯾدا پ شمەرگە)عەبدى بارانى
ش خکى(ژ الﯾ دوژمنى ﭬە دھ تە دەستە سەرکرن و زور دھ تە ئەشکەنجدان و
ئ شاندن پاشان ل ھەﭬپەﯾﭭين ن ر کەفتنا -11-ى ئادارێ دھ تە ئازادکرن.
16.شەرێ بيرو باسﭭرا ل ساال  1969کو بشەرێ بەرەﭬانيکرن ل گوند ن بير و
باسﭭرێ د ھ تە بناﭬکرن.
17.شەرێ گەلي ق رک ل ساال ،1969د ﭬى شەرﯾدا__22کەس ژ لەشکەرێ
دوژمنى ھاتبوو نە ئيخسيرکرن و__2لەشکەر ت دوژمنى ھاتبوو نە کوشتن و
ھژمارەکا زور ﯾا چەک و تەقەمەنى دەستکەفتي ن پ شمەرگەى بوون.
18.شەرێ کورێ کوخي ل ساال ،1973د ﭬى شەرﯾدا__18کەس ژ لەشکەرێ
دوژمنى د ھ نە ئ خسيرکرن،و ھژمارەکا زور ژ چەک و تەقەمەنيان د بنە دەست
کەفت بو پ شمەرگەى.
19.شەرێ خورت و دەکان،دەما کو دوژمنى ھژمارەکا زور ژ زاروک و ژن و ب گونەھا ل
شکەفتا دەکان سوتين و شەھيدکرﯾن،ئاھا ل وى دەمى شەھيد)نورى ش خکى( د
گەل ھەﭬال ن خوو شيان دەﭬەر ن ش رەسوار و باژ رە و بانيرێ و باقوسپ ژ جاش و
دوژمنى ﭬەمالن و پاقژ بکەن و توال شەھيد و ب گونەھا ﭬەکەن.
20.شەرێ باعەدرێ ل ساال ،1974پشتى کو ھ رشەک ژ الﯾ پ شمەرگەى ﭬە د
ھ تە کرن بو سەر باعەدرێ ب ئارمانجا ئازادکرنا وێ ژ دەست ت دوژمنى،بە ل جھ
داخ ﯾە د ﭬ ھ رش دا پ شمەرگ سەرکردە)تەﯾموور عەبدال ش خکى( کو ئامر
بەتاليون بوو براﯾ شەھيدێ ناﭬبرﯾيە د ھ تە شەھيدکرن،دﯾسان ھەر دوو
پ شمەرگە)عيسا بانى(و)عەزﯾز شەھى( د ﭬ ھ رش دا د ھ نە شەھيدکرن،بەل
بتن پشتى ببورﯾنا __14روژان ژ شەھيد بوونا ﭬان قەھرەمانا شەھيد)نورى عەبدال
ش خکى( دگە ل چەندﯾن ھەﭬال ت خو رادبيت ب ر کئ خستنا ھ رشەکا مەزن بو سەر
باعەدرێ و ددەرئەنجامدا باعەدرێ دھ تە ئازادکرن ژ دەست دوژمنان و گيان
شەھيدان شاد د بيت،و دﭬى شەرﯾدا پ شمەرگە)ئيسﭫ ترک( کو خەلک کوردستانا
باکوور بوو برﯾندار د بيت،و ﭬى قەھرەمانى ژى د پەرتوکا خودا ﯾا کو لژ ر
ناﭬ )گەرﯾالﯾەک ب سنوور( بدر ژى باسى ﭬى شەرى و قەھرەمانيا پ شمەرگەى
و ﭬان شەھيدان کرى ﯾە.
21.شەرێ گەلي عەمەر ئاغا ل ساال ،1974کو ب سەرپەرشتى و چاﭬد رﯾا
راستەوخوو ﯾا شەھيدێ جوانەمەرگ)ئيدرﯾس بارزانى(بوو ،و بشەرێ ھات و نەھات
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ئەڤ شەرە ژ الﯾ سەرکردێ کورد)ئيدرﯾس بارزانى(ﭬە ھاتبوو بناﭬکرن،د ﭬى شەرﯾدا
پشتى کو شەھيد)نورى ش خکى(و ھەﭬال ت وى رواەک باش گ راﯾى ژ بو
بەرەﭬانيکرن ژ گەل و وەالتى،شەھيد)نورى ش خکى(کو د ﭬى شەرﯾدا ئامر بەتاليون
بوو ب گرانى دھ تە برﯾندارکرن د ھ تە رەوانەکرن بو وەالت ئيران ژ بو
چارەسەرﯾ ،و لژ ر چاﭬد رﯾا راستە و خوو ﯾا شەھيدێ جوانەمەرگ)ئيدرﯾس بارزانى(د
ھاتە چارەسەرکرن .
ھەلبەتە ھژمارەکا زور ژ ﭬان شەرا ب شەر ن مەزن گران و ناﭬدار د ھ نە نياسين کو
براستى داستان بوون د شورەشا مەزنا ئەﯾلول دا ھاتينە تومارکرن مينا شەرێ
ھاتنا لەشکەرێ عيراق و دەولەتا سورﯾ بھەﭬرا بو سەر کوردستان -شەرێ گەلي
عەمەر ئاغا-شەرێ باعەدرێ-شەرێ مر با-شەرێ ئەتروش....ھتد،چەندﯾن شەر ن
دى ژى وەکو بيسە و کەمينا بووﯾنە ل بەر دوژمنى ھاتينە دانان.
پل ت شەھيد)نورى ش خکى(د شورەشا مەزنا ئەﯾلول دا ل سال ن)-1961
(1975وەرگرتين
پ ش ساال  1967پل ت لەشکەرى نە ھاتبوو نە دانان د ناڤ شورەش دا و
شەھيد)نورى عەبدال ش خکى( سەرقوول بوو.
ل ساال  1967بووﯾە سەر لق )ئامر سرﯾە مغاوﯾر(کو ھ زەکا تاﯾبەت بوو.
ل ساال  1969بووﯾە بەرپرس گشتى ﯾ ھ ز ن بەرگرى مللى ﯾان ل ھەمى دەﭬەرا
ش خان.
ل ساال  1971بووﯾە سەرپەل.
ل ساال  1974و پشتى شەھيد بوونا براﯾ وى)تەﯾموور ش خکى(،شەھيد)نورى
ش خکى( د بيتە ئامر بەتاليون.
ل  1975\3\22و پشتى شکەستنا شورەشا مەزنا ئەﯾلول شەھيدێ ناﭬبرى د گەل
خ زانا وى د ھ نە ﭬەگوھاستن ژ بو باژ رێ)سماوە( ل باشوورێ عيراق ،دﯾسان
براﯾ ن وى ژى د گەل خ زان ن وان د ھ نە ﭬەگوھاستن ژ بو باژ رێ )حلە( ل باشوورێ
عيراق .
(شەھيد نورى عەبدال ش خکى و شﯚرەشا گﯚالنا پ شکەفتنخواز)
دۆژمنى وە ھزر د کر،کﯚ ب دەربەدەرکرنا کەساتي ن شﯚرەشگ ر بو بيابان و باشوورێ
عيراق ،دێ روحا شﯚرەشگ رﯾ د ناﭬا وان کەساتيان دا سست و خاڤ کەت،وەل
بەرۆﭬاژﯾا ھزرکرنا دۆژمنى،گەرما دەشت و بيابانا ت ھن و گەرماتيەکا دژوارتر د داﯾ و
ھەر دەم د زانى کﯚ ئاگرێ شﯚرەشەکا وەھا مەزن ھو زوى ب زوى ناﭬەمرﯾ ت بەلکو
دێ ھەر جرﯾسک ژێ پەشن.
ھەر چەوا بيت ل ساال  1977ێ و جارەکا دى شەھيدێ ناﭬبرى ل)سەماوە( و د گەل
براﯾ ن وى ل )حلە( ﭬەگەرﯾانە کوردستان و ل باژ رێ)دھوک(ئاکنجى بوون.
ژ بەر حەز و ﭬيانا پ مەزن ژ بﯚ شﯚرەش و کوردﯾني شەھيد)نورى ش خکى( بﯚ
چەندﯾن جاران د ھ تە گازﯾکرن ژ پال دەزگەھ ن ئەمنا بەعسييان و چەندﯾن جاران ژى
بو ماوەﯾ ن کورت ﯾ ن ئ ک رۆژى و دوو رۆژى د ھ تە دەستەسەرکرن ،ھەتا باوەرى بﯚ
چ بووى کﯚ پ دﭬى ﯾە جارەکا دى تەﭬلى شﯚرەشا گﯚالنا پ شکەفتنخاز ببيت،ئەو بو ل
ساال  1983ێ د گەل)(36زەالمان ب ژﯾانا بندەستي قاﯾل نەبوون و چوونە د ناڤ
ر ز ن شﯚرەشا گﯚالن دا و جھ ن ھەژى د ناﭬدا گرتن و بفەرمانا شەھيدێ
جوانەمەرگ )ئيدرﯾس بارزانى(،شەھيدێ ناﭬبرى د بيتە بەرپرس ر کخراوەکا
لەشکەرى بناﭬ ر کخراوا شەھيد)تەﯾموور ش خکى( بسەر )ل.ن( ش خان ﭬە .
ل وى دەمى ژى بەشدارﯾ د چەندﯾن شەران دا د کە ت وەکو:
شەرێ د رەلوک .
شەرێ سەرێ کانيکا،دەم دوژمنى ھ رش ئيناﯾە سەرێ س دەرا)سەرێ کانيکا).
ھ رشکرن بﯚ سەر ھ ز ن دوژمنى ل مر با و ئيسﭭن .
ھ رشکرن بﯚ سەر رەبي ن دوژمنى ل سەرێ زاوﯾتە.
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ھ رشکرن بﯚ سەر رەبي ن دوژمنى ل زەنگلو.
ھەژى ﯾە ب ژﯾن کﯚ چەندﯾن جاران پەﯾوەندى ب شە ھيدێ ناﭬبرى د ھاتە کرن ژ ئالي
کەساتي ن عەشائيرى و بەحسا )أمتيازات ن( باش بﯚ د ھاتەکرن ژ موستەشارﯾ و
پارە و سەﯾارەﯾان،ھەر وەکو پ ش بھ تە د ناڤ شﯚرەشا گﯚالن ژى دا ھەمان داخازى
و )امتيازات(بو د ھاتنە دان کﯚ دەست پاﭬ تە جەک خيانەت ،بەل شەھيد نورى
ش خکى ب دوو دلى ئەڤ ھەمى پەﯾوەندى ﯾە د برﯾن و ھەمى )أمتيازات( ت
دوژمنى رەتدکرن و ﯾ رژد بﯚ بەر دەوامي بدەتە خەبات و قوربانيدان ژ بﯚ کورد و
کوردستان .
ھەتا ساال  1988ێ و ئەنفال ن رەش ،کﯚ ب نەچارى جارەکا دى و پشتى ل بورﯾنا
رژ م )کﯚ بتن بناڤ ل بورﯾن بوو(ئەوى و زەالم ن د گەلدا خو رادەستى دوژمنى کرن
و ئينانە)ش خان(و ﭬەکولين د گەلدا ھاتنەکرن و پاشى بﯚ چەندﯾن رۆژان ئەو و ھەر
دوو کﯚر ت وى ﯾ ن مەزن و زەالم ن د گەلدا د ناڤ کەلھا نزارک دا مان،و پاشى
بەرێ وان ژى وەکو ھەزاران ژ خەلک د ناﭬا شﯚرەش دا کەتە ج ژنيکان و بەحرک ل
مەھا  1988/9و پشتى مەھەک و ﯾازدە رۆژان و بدروستى ل شەﭬا 1988/10/18|17
ێ ئەمنا رژ ما بەعس د ھ نە بەردەرێ خيﭭەت شەھيدێ ناﭬبرى دەستەسەر د
کەن ب بھانە ﯾا وێ چەندێ کﯚ خەبەر)جﭭين(داﯾنە )صدام حسين).
پشتى چەندﯾن ھاتوو چوو ژ ئالي کﯚر و برا و مروﭬ ن وﯾﭭە ر ﭭەبەرێ ئەمنا بەعسيا ل
)ھەول ر( رۆى ب رۆى کەس و کار ت وى د ب ژﯾت :مە س دارەدا و گەھشتە حەق
خو ژ بەر کﯚ مرۆﭬەک نە راوەستياى بو و )تخرﯾب(ا خو بەردەوامى پ ددا.
بﭭى رەنگى تەرم پيروزێ)شەھيد نورى ش خکى( نە ھاتە رادەستکرن
)تەسليمکرن( ژ ئالي رژ م ﭬە بو کەس و کار ت وى،بﭭ چەندێ ترس و
سەھمەکا مەزن بﯚ خەلک ج ژنيکان چ بو و خەلک و رێ ژ بﯚ گرتن و س دارەدانا
وى پر عاجز و غەمگين بوون،جنکو شەھيدێ ناﭬبرى ﯾ بەرنياس بﯚ د ناڤ خەلک
کﯚمەلگەھا ج ژنيکان کﯚ بھەمى شيان ت خوو بەرەﭬانى ژ خەلک ب گونەھ
کﯚمەلگەھ دکر دژى ھەمى سيخوور کەس ن پيس ن بەعسيان ب ى ھيچ ترس و
سەھمەک ژ وان بکەت و خەلک ئاکنجي جژنيکان ھەمى ﭬ دﯾدەﭬاني بﯚ
شەھيدێ ناﭬبرى ددەن،دەما ئەو کەس ئيخبارى داﯾە رژ ما بەعس لسەر شەھيدێ
ناﭬبرى کﯚ جﭭين داﯾنە)صدام حسين(،کﯚ ئەو کەس زۆر کەسک پيس ب رەوشت بو
ھەر وەکو نﭭيسەر)عەلى بەندى( د پەرتﯚکا خﯚدا ﯾا لژ رناﭬ )ئەنفالکرنا
بەھدﯾنان(پشکا دووﯾ بدر ژى باسى دڕندى و ھﯚﭬەتيا وى کەسى د کەت دا چەند
ئيزعاجا خەلک کومەلگەھ د کر ،لەوما دەما ئەڤ کەس نە باش بدەست کﯚڕێ
شەھيدێ ناﭬبرى ل باژ رێ)موﯾسل(ھاتيە کوشتن بدەھان و سەدان پيرۆزباھى ل
بنەما وان ھاتنەکرن ژ ئالي خەلک کﯚمەلگەھا زۆلم ل کرى)چ ژنيکان).
دەما عيراق ژ ئالي ھ ز ن ھەﭬپەﯾمان ھاتيە رزگارکرن کﯚر ن شەھيدێ ناﭬبرى شيان
فاﯾال باب خو بدەست پ خن و د ﭬ فاﯾل دا دﯾار د بيت،کان َ دەستھەالتا بەعسيا ژ
حزب و ژ ئەمن چەند دوﯾﭭچونا شەھيدى کرﯾە و چەند کەس تەرخانکرﯾنە ژ بﯚ
ﭬەگﯚھاستنا ئەخبارﯾا ل سەر وى لدەم شﯚرەش ،دﯾسان کا چەند مەفرەز ن
ئيستخباراتى تەکليف کرﯾنە ب شەھيدکرنا وى.
(چەند خەسلەت ن شەھيد نورى ش خکى پ ناسيار)
ژ بلى زﯾرەکى و و رەکيا وى و ﭬيانا وى ﯾا ب سنوور ژ بﯚ کوردﯾني ب چار تشت ن دى
د ھاتە نياسين:
1.مەردﯾنى و ناندەھى.
2.ب سەگﭭانيا خو.
3.بسەر و سيماﯾ خﯚ ﯾ جوان ماقوﯾل.
4.ب سوحبەت ن خﯚ کﯚ ھەتا نوکە ژى گەلەک حيکاﯾەت و سوحبەت ن وى ژ سەر
دەﭬ کادر و پ شمەرگەﯾى د ھ نە ﭬەگ ران و گﯚتن .
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(بەردەواميا خەباتى ژ بﯚ کوردﯾني )
پشتى شەرێ ئازادﯾا عيراق ھەﭬژﯾنا شەھيدێ ناﭬبرى )زەليخا محەمەد(ژى د چيتە
بەردلوﭬانيا خﯚدێ،لەوما نھا شەھيدى)(7کﯚر و )(5کچ ل پشت خو ھ الﯾنە:
1.عەبدال/دەرچووﯾ کﯚليژا ﯾاساﯾ ﯾە،ئەندام بەش )م.ناوەندﯾە ﯾا ھەلبژارتنا( ب
نﭭيسەر و رەوشەنبير ناسيارە.
2.بەرۆژ /نقيب ل فەرماندەﯾا ز رەﭬانى لدھﯚک .
3.نزار /مالزم ل فەرماندەﯾا دھﯚک.
4.ئ شھاد /ل ئوروپا دژﯾت.ژ داﯾکبووﯾ ساال  1975دەما شﯚرەش شکەستى لەوما
ئەڤ ناﭬە باب وى داناﯾە سەر.
5.ناﭬسەر /دەرچووﯾ کوليژا کارگ رى و ئابوورﯾە،ئەندام )م.سکرتارﯾەتا(قوتابيان
بوو،ب نﭭيسەر و رەوشەنبير ناسيارە.
6.کاوە/دەرچووﯾ پەﯾمانگەھا ھونەر ن جوانە ،بەرپرس بەش راگەھاندن لھەﯾﭭا
سورا عراقى /لقى دھوک.
7.ب کەس/کادرە ل)ى.ل.د.ک( ناوەندا با ﯾا دھوک،قوتابى ﯾە ل پەﯾمانگەھا ھونەر ت
جوان /دھوک.
8.پەروﯾن/ر ﭭەبەرا ما ە.
9.تارﯾک/دەرچووﯾا کوليژا پزﯾشکى فيتەرن رى،فەرمانبەرە ل زانکوﯾا دھوک.
10.خوزﯾک/دەرچووﯾا کوليژا پەروەردا بنيات-زانکوﯾا دھوک /نھا ماموستاﯾە.
11.ن زﯾک /دەرچووﯾا پەﯾمانگەھا بەرھەﭬکرنا ماموستاﯾ ن کچە/نھا ماموستاﯾە.
12.ھيﭭى /قوتابى ﯾە ل کوليژا ئاداب -پشکا زمان ئينگليزى/زانکوﯾا دھوک.
ئانکو شەھيدى کومەکا کەسان ل پشت خﯚ ھ الﯾنە و ھەمى د پەروەردەکرﯾنە ب
پەروەردەکا نەتەوەﯾى و نشتيمانپەروەرى و د چەکدارن ب زانست ژ بﯚ بەرەﭬانيکرن
ژ گەڵ و وەالتى،و دێ د بەردەوام بن لسەر بزاڤ و خەبات داکو ھەمى ئارمانج ت
گەل و وەالت وان ج بەج ببن کﯚ ئەوژى ئاﭬاکرنا دەولەتەکا کوردى ﯾا سەربخو و
ئازاد .
ژ دەر:
1.عەلى بەندى،ئەنفالکرنا بەھدﯾنان ،بەرگ دووﯾ .
2.ئيسﭫ ترک،پ شمەرگەک ب سنوور ،لشﯚرەشا ئەﯾلوول پ شمەر گەبوو.
3.دﯾدار د گەل )ﯾونس ماميزدﯾنى( کﯚ ل شﯚرەشا ئەﯾلول سەرقوول بوو.
4.دﯾدار د گەل )حسين عەبوى( کﯚ لشﯚرەشا گوالن بەرپرس ر کخراوا شەھيد
على بوو.
5.دﯾدار دگەل )شەکر عەبدال( کو لشورەشا ئەﯾلول ج گرێ ئامر ھ زێ ش خان بوو.
6.دﯾدار دگەل )جەميل سەعدو( کو لشورەشا ئەﯾلول پ شمەرگەبوﯾە.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2437
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە6012 :

نورەدﯾن جومعەزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918066
دانيشتووی :بلەھ  ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3999
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6013 :

نورەدﯾن شکوھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222918077
دانيشتووی :ن چەالن ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1368 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4000
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6014 :

نوسرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018096
دانيشتووی :سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1363 :
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ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khakkelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=3977
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ن
ھەر م :رۆژھە تتی کوردستان
س
سە ماس
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :ح .د .ک .ئ.
پارتی
ژمارە6015 :

ەدی
سرەت مامە
نوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113457
سە ماس
دانيشتووی :ککەشکاو ژ ،س
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1359 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=466
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6016 :

مان عادل س مان
نوعم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501611460
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=605
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6017 :

نيسان ئوشانە نيسان ھيتﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321225612634
ژ داﯾک بووﯾ ) (1956ﯾە
خەلک گوندێ )خرپ ( ﯾەسەرب قەزا )ئاکرێ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1980وەک کادرێ راگەھاندن کار کرﯾەدناڤ
شورەش دا ل ئ زگ دەنگ کوردستان سەرب م.س ﭬە
ل ساال ) (1987ل دەﭬەرا ئاکرێ گوندێ ھيزان بدەست خوفروش ت دوژمنی ت تە شەھيدکرن و
جەنازێ وی ل دەﭬەرا نەھلەی ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2392
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6018 :

نيعمﯚ مست

ساوا شکر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612212
ژ داﯾک بووﯾ ) (1918ﯾە .خەلک گوندێ )رەبييە( ﯾەسەرب ناحيا )رەبييە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ دگەل ھيزا ش خان سا ح نرمو .
ل ساال ) (1963د ھ رشا دوژمنيدا بو سەر گوندێ گابارا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل گورستانا
گابارا ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1903
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە6019 :

نەبی سەليم نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611458
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=603
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6020 :

نەبی وەﯾسی عوسمان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121407523412649
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ))1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1979دگەل ر کخراوا شورەش )وەسفی ب دوھی(
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1987د شەرەکيدا دگەل دوژمنی لسەرێ حەم ل دەﭬەرا کانی ماس ت تە شەھيدکرن و
جەنازێ وی ل گوندێ ھرورێ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2408
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6021 :

نەجات عارف غەفور
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612207
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )سل مانيى( ﯾەسەرب ناحيا )سل مانيى(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1969ێ دگەلھ زا رزگارى .
ل ساال ) (1974دشەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا سوران ت تەشەھيد کرن و لگورستانا سورداش
ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1898
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6022 :

نەجمەدﯾن موختار حەجى مەروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711501
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=725
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6023 :

نەجمەدﯾن موختار مەروان حەجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612228
ژ داﯾک بووﯾ ) (1948ﯾە .خەلک گوندێ )دووتازا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل سليم ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەلي ب سرێ ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ وى ل
گوندێ ب سرێ ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1921
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6024 :

نەزمى سەعدو

ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612209
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ن روە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل ھ زا ئام دﯾ ئەسعەد خوشەﭬى .
ل ساال ) (1962دشەرەکى دا دگەل دوژمنى ل گەرماﭬوک ت تەشەھيد کرن و گورستانا گەرماﭬوک
ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1900
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6025 :

نەزمی ئەحمەد چﯚلی ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321201612632
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2390
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە6026 :

نەزﯾر ئەبوزەﯾد مستەفا جانگير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612227
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )د راگژنيک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل على خەليل ھ زا دھوک .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ د راگژنيک ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گوندێ بابوخک ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1920
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6027 :

نەزﯾر محەمەد تاھير نەزﯾر محەمەد تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321182712630
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە
خەلک گوندێ )ب بو( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1961
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1979وەک توپ چی دگەل ھ زا ئاوارە
ل ساال ) (1988د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل خواکورکی ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل ئيران
ز وەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2388
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6028 :
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نەسرو

ئيسالم محەمەد عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612208
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )کارە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل ھ زائام دﯾ عگيد سدﯾقئاميدى .
ل ساال ) (1964ل ز وەد ئاﭬ دا خوندقى و گيان خو ژ دەستداو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1899
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6029 :

ھاشم خەليل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611461
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=606
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6030 :

ھاشم عەلی قادر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321410812643
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )بەروشکا سەعدونی( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل محکو ئەلکيشکی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1983دگەل مەحمود گەرگەری
ل ساال ) (1989لسنورێ سورﯾ دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی و ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ھەر
لسەر سنوری ھاتيە ﭬەشارتن
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2404
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6031 :

ھجر عەبدو

فرﯾق

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611462
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=607
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6032 :

ھجر محەمەد عەلی شەھباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911243
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=223
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە6033 :

ھرمز شابو ھرمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011292
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=385
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6034 :

ھرمز ملک جکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711503
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=732
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6035 :

ھشيار رەشيد تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611463
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=608
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
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دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6036 :

ھورمز مەلەک چەکﯚ گيسﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612214
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە .خەلک گوندێ )کور ت گاﭬانا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ وەک سەرقول سەرب ھ زا ش خان ﭬەو پشکدارى د
گەلەک شەر ن قارەمان دا کرﯾەو رولەک باش ھەبوﯾەل دەﭬەرا بادﯾنان .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا ئالوکا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر لجھ
ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن بەل لدوﯾف داخازا بەرپرس لق  1و بنەماال شەھيدى لساال ) (2007و درێ
و رەسمەکى دا جەنازێ وى ھاتيەﭬەگوھاستن بو گورستانا کور ن گاﭬانا .پلە :پ.م  /سەرقول
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1905
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6037 :

ھەمزۆ پيرۆ فندى بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612213
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )بيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل عەرﯾف ﯾاسين سەرب ھ زا ھەلگوردى ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا دﯾانا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل گورستانا
استپي ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1904
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە6038 :

واحد حەسەن محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500911262
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=287
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6039 :

وەردە زﯾا ﯾاقﯚ زﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612216
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )دھوک( ﯾەسەرب ناحيا )دھوک(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1962ێ دگەل قول ھورمز مەلک جکوى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل ئالوکا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل دھوک ھاتيە
ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1907
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6040 :

وەلى حەسەن عەبدولجەليل شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612215
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .خەلک گوندێ )بيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل سليم ئەسعەد خوشﭭى .
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ل ساال ) (1962د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل دەﭬەرا مر با ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل ھەر
لجھ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1906
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6041 :

وەليد شەمدﯾن تەمەر قورتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321174712629
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987-1980دگەل ر کخراوا سە حەدﯾن سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1987د ھ رشەکا دوژمنی دا بو سەر دەﭬەرا بامەرن ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی ل
گوندێ گليلکا ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2387
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6042 :

وەھاب عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113466
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سە ماس
حەماملەر ،س
دانيشتووی :ح
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=456
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6043 :

ەن
سى حس ن حەسە
وەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501611464
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=609
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە6044 :

حەسەن
محەمەد ح
م حس ن م
کازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501011283
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=348
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:

ﻻﭘەڕە

2714

http://www.kurdipedia.org

ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6045 :

کاميل تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223018123
دانيشتووی :حەسەنى سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ھ زی بەرگری
سا ی شەھيدبوون1361 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4010
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6046 :

کاميل رەمەزان مستەفا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213390012567
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە
خەلک گوندێ )بيباﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1982دگەل ميکائيل الکيشکی سەرب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬە
ل ساال ) (1986دکەﭬيتە بيسەکا دوژمنی ل گوندێ بيباﭬا 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=2323
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە6047 :

ل عەبدو
کاميل

د
د محەمەد
ئەحمەد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21121000912524
 (19ﯾە
ک بووﯾ )957
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )ککانی ماس ( ﭬە
خەلک گوندێ )ترروانش( ﯾەسە
ليژنا ناوچا
ا
قدشی سەرب
ی
 (1988دگەل شەعبان
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1979
بەشد
ئام دﯾ ﭬە.
ەنازێ وی لگووندێ
ھيد کرن و جە
من ت تە شەھ
ل ساال ) (1988د شەرەکيدا دگگەل دوژمنی ل ميرگا ھ م
شارت.
ش ھاتيە ﭬەش
تروانش
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=2295
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:
دھﯚک
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە6048 :

ل گەللـەببان
کاميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113469
ە ماس
دانيشتووی :ن چە ن ،سە
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=453
3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6049 :
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د وەھاب
ی سەعيد
ەران عەلی
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21213402912568
 (19ﯾە
ک بووﯾ )962
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )ممانگ شک ( ﭬە
خەلک گوندێ )کوور م ( ﯾەس
سەرب
خراوا سادق گگەلناسکی س
 (1985دگەل ر کخ
1
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1980
بەشد
ناوچا دھوک ﭬﭬە
ليژنا نا
شەھيد کرن و جەنازێ وی ھەر
ل ساال ) (1985د شەرەکيدا دگگەل دوژمنی ل گوندێ ئاللەکينا ت تە ش
لجھ ناﭬبری ھاتييە ﭬەشارتن
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=2324
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە6050 :

ە دالوەری
کاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113470
ماس
خرابە ،سە م
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=452
2
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6051 :

حمەد
سرحان ئەح
کرو عسکر س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20313501711490
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=701
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6052 :

کرﯾت فندى مخسو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365711597
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1123
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6053 :

کمال عەبدو

س مان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501411418
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=559
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
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ژمارە6054 :

کمال محەمەد محەمەد مح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711491
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=702
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6055 :

کوردی عيسا عەبدی کﯚسﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213491912572
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )رەشەورێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986دگەل ئازاد بوتی سەرب ليژنا ناوچا دھوک
ﭬە
ل ساال ) (1988کەتيە بيسەکا دوژمنی ل گوندێ رەشەورێ و ت تە شەھيدکرن و جەنازێ وی
کەتيەدەست ن دوژمنی و ل گورستانا شاخک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2328
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6056 :

کورو نافخوش سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811523
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http
p://www.pdkk-leqa1.com
=m/sd.php?id
=807
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە6057 :

حەسار
کەرﯾﯾم دا ن ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22021452113455
ماس
دانيشتووی :ققﯚجغ ،سە م
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1360 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=468
8
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6058 :

و
کەرﯾﯾم سەعدو

مەد
مان ئەحم
عوسم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317365911659
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1217
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
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ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە6059 :

عومەر
د حس ن ع
کەرﯾﯾم سەعيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21213413712569
 (19ﯾە
ک بووﯾ )952
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )ددھوک( ﭬە
شندوخا( ﯾەس
خەلک گوندێ )ش
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1981
ميدﯾا سەرب ليژنا
 (1988وەک ج گررێ ر کخراوا م
1
بەشد
ناوچا ئام دﯾ ﭬە
شەھيد کرن و
د
دوژمنی ت تە
ی
ەر ن
ەسەر سەنگە
ل ساال ) (1988ل داستانا د رەەلوک دەم ھ رش کرﯾە
تن
ھاتيە ﭬەشارتن
دێ ش الزا ھ
ێ وی ل گوند
جەنازێ
ێ ر کخراوێ
پ.م  /ج گرێ
پلە :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2325
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز :پياوان
نەتەووە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەەزار :ک .باکووور
ی :پ .د .ک.
پارتی
ژمارە6060 :

کەرﯾﯾم شکاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113516
خانەقاسور
دانيشتووی :خ
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1361 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=509
9
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6061 :
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کەرﯾم عيسازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118127
دانيشتووی :گەولەھان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1362 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4014
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6062 :

کەرﯾم محەمەد سەليم سا ح سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120291712507
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )دوتازا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1976دگەل نەجمەدﯾن ﯾوسگی سەرب ليژنا ناوچا
ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1985ل گوندێ ئيسفکا کەتيەبوسەکا دوژمنی و ھاتيە شەھيدکرن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2277
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6063 :

کەرەم نيعمەت عەبدولقادر حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811522
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=806
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6064 :

کەرەم کەلەشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113458
دانيشتووی :کورەى سەروو ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :سەرلک
سا ی شەھيدبوون1363 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=465
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6065 :

کەشفەدﯾن راد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117223118125
دانيشتووی :بھيک ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :کادری دەرمانی
سا ی شەھيدبوون1373 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4012
This image cannot currently be display ed.

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
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سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6066 :

کەمال ئەمينی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117234118444
دانيشتووی :پيرانجوغ ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=4015
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6067 :

کەمال حەبيب ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011284
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=349
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6068 :

کەمال عەلی ئەحمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213422812570
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
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خەلک گوندێ )گەربەراسک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )) 1975-1974
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1987دگەل ر کخراوا دەشتا س م ل ﯾا عەلی بندی
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1987دکەﭬيتە بيسەکا دەوژمنی ل ناﭬبەرا گوندێ کانيکا و بەربانک و ت تە شەھيد کرن و
جەنازێ وی ل گورستانا گوندێ گەربەراسک ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2326
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6069 :

کەمال محەمەد سەليم رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120275712506
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە
خەلک گوندێ )ئەتروش( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )(1978پ.م ل بارەگاﯾ لقی 1ل کوماتەی.
ل ساال ) (1978ل سەرێ سيارا کوترا ل ئاروش کەتيی دبن بەفرێ دا و ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ
وی ل چياﯾ سوارەھاتيە ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2276
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6070 :

کەمال محەمەد محى عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313500811207
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=71
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6071 :

کەمال موسا عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121211550012532
ژ داﯾک بووﯾ ) (1966ﯾە
خەلک گوندێ )بامرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1981دگەل حميەتا لقی1
ل ساال ) (1982د شەرەکيدا دگەل دوژمنی ل کوماتەی ت َتەشەھيد کرن و جەنازێ وی ب
سەروشينە
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2296
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ب سەروشو ن
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە6072 :

ﯾارمحەمەد تاھيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122021452113425

ﻻﭘەڕە

2726

http://www.kurdipedia.org

دانيشتووی :ککەھرﯾز ،سە ماس
ەرپرساﯾەتی :سەرپەل
بە
1
سا ی شەھييدبوون1363 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=457
7
http://w
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6073 :

حەسەن
ﯾاسيين تاھر ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371612217
ەرب ناحيا )باامەرن (ﭬە.
ک گوندێ )زز وا ش خ پيراموس( ﯾەسە
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )939
ژ داﯾک
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )-1961
 (1964ێ .دگەل تاھر ز وەى.
1
بەشد
ـتەشەھيد کرن و جەنازێ ل
د
بابيرێ ت
ێ
نى بو سەر گگوندێ
ل ساال ) (1964ب ئەگەرێ توباارانکرنا دوژمنى
ێ ز وا ش خ پييراموس ھاتييە ﭬەشارتن.پپلە :پ.م
گوندێ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1908
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
ێ کەس :ق .تﯚپباران
جورێ
باژ ر:
دھﯚﯚک
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە6074 :

ەزۆ
عومەر عە
ﯾاسيين تاھير ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371612225
شدارى د
ک گوندێ ) گەرەگوھ ( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسننک (ﭬە .بەش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )952
ژ داﯾک
ناسر بابگورى .
ر
 (19ێ دگەل عەرﯾف
ال )974-1969
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
ەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگگەل دوژمنى ل چياﯾ زوزکى ت تە شە
لجھ ناﭬبرى ھاتييە ﭬەشارتن .پلە  :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1918
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6075 :

ﯾاسين حاجى ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612218
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )گەربەراسک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى
د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1966-1965ێ دگەل فيسل نزارکى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1966ب ئەگەرێ پەقينا مينەکا دوژمنى ل بن پيا ل گوندێ سيد ئاﭬا 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=1909
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کورد
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :قوربانيی مين
دھﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەزار:
پ .د .ک.
پارتی:
ژمارە6076 :

ﯾاسين عەبدو

عەبدول ەحمان ميرزا

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612224
ژ داﯾک بووﯾ ) (1940ﯾە .خەلک گوندێ )بازێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1961ێ دگەل سيد سا ح سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەلي دھوک ت تە برﯾندار کرن و ب ئەگەرێ وێ برﯾن
دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە کاروان نەمرا و جەنازێ وى ل گوندێ بازێ ھاتيە ﭬەشارتن.
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1917
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6077 :

ﯾاسين عەبدو

عەبدول ەحمان ميرزا عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011293
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=387
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6078 :

ﯾاسين محەمەد سەعيد شيخو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611465
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=610
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6079 :

ﯾاسين محەمەد ﯾاسين ئيبراھيم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21321142512627
 (19ﯾە
ک بووﯾ )965
ژ داﯾک
سەرب ناحيا ))کانی ماس ( ﭬە
خەلک گوندێ )وەەرم ل ( ﯾەس
محەمەد حس ن سەرب پاررتی گەل
 (1985-1979دگەل فرﯾد م
داری د شورەشا گوالن دا ککرﯾەلساال )9
بەشد
ﭬە
ھيد
غر ب ت تەس داارەدان و شەھ
ست رژ ما ببەعسيا و ل زﯾندانا ابو ر
ل ساال ) (1985ھااتيەگرتن بدەس
ﭬەشارتن
ن
ال ش خوی ھااتيە
ی ل گورستاننا گوندێ کەال
دبيت و جەنازێ وی
پ.م  /کادر
پلە :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2384
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
پياواان
رەگەزز:
کوردد
نەتەووە:
تان
شوورا کوردستا
باش
ھەر م:
دارەکری
ێ کەس :س د
جورێ
دھﯚﯚک
باژ ر:
ک .باکوور
ش وەەزار:
پ .دد .ک.
ی:
پارتی
ژمارە6080 :

دی
ب ئەسەد
ﯾاقوب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22022522113513
سە ماس
دانيشتووی :ققەسرﯾک ،س
ەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
بە
1
سا ی شەھييدبوون1362 :
س
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
س
http://w
www.khakele
ewe.net/sheehid/show.asp?link=506
6
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز :پياواان
ننەتەوە :کوردد
ستان
ھە تی کوردس
ھەر م :رۆژھ
ھ
ە ماس
سە
بباژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پپارتی :ح .دد .ک .ئ.
ژمارە6081 :

ﯾاوەرر سادقپورر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117222918065
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دانيشتووی :خانيک ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :پ شمەرگە
سا ی شەھيدبوون1360 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3998
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6082 :

ﯾوخنا وەردە عودﯾشو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011294
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=389
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6083 :

ﯾوسف ئيسالم ﯾوسف قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512193
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )قارقاراﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل على خەليل و دچەندﯾن چەلنگياندا پشکدار بوﯾەمينا
شەرێ :
دەﭬەرا مر با و شەرێ سەرێ برﯾفکا و شەرێ سپيلکى و شەرێ گرێ گەرماﭬا و بەرسينگرتنا ھ رشا
دوژمنى بو سەر دەﭬەرا دوسکيا ل چياﯾ کەمەکا.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1877
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6084 :

ﯾوسف ئەمين عەلی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512192
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )پ دە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ .دگەل غازى حجى مەلو.
ل ساال ) (1961دھ رشەکا جاش ن رژ م دا بو سەر گوندێ سپيندارێ ھاتيە شەھيدکرن و جەنازێ
وى ل گورستانا گوندێ پ دەھاتيە ﭬەشارتنپلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1876
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6085 :

ﯾوسف جادر نيعمەت موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512191
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .خەلک گوندێ )سەرگەل ( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل ھ زا ئاميدﯾ سدقى اجمد شەعبان .
ل ساال )(1963ب ئەگەرى دەرزﯾەکا ژەھراوى ل نەخوشخانا ميسل کو ژ الﯾى رژﯾم ﭬەھاتبو درست
کرن گيانى خو ژ دەست دەت و جەنازى وى ت تەبەرزەکرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1875
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6086 :

ﯾوسف حەسەن سلﯚ کەندال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512190
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )ئاڤ تەحل ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974ێ دگەل بەتاليونا عەﯾرف دەروﯾش سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1974د ھ رشەک دا بو سەر سەنگەر ن رژ م ل خراب بانکى ن زﯾک زاخو ت تەشەھيد کرن و
جەنازێ وى ل گوندێ ھارونا ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1874
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6087 :

ﯾوسف حەفزو

ﯾوسف مەروان

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512189
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )شيﭭ ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل ھيزا شيخان محەمەد تاھر رەشيد ب روەﯾى .
ل ساال ) (1962دشەرەکيدا دگەل دوژمنى لسەرێ ئاکرێ ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل گوندێ
کافيا لناف زﯾبارﯾا ت تەﭬەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1873
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6088 :
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ﯾوسف س وە جادو زوماﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512187
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )کورﯾت گاﭬانا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961دگەل ھيزا ش خان ھرمز ملک جکو .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گوندێ نەمرک ت تەشەھيد کرن و لگورستانا کور ت
گاﭬانا ھاتيەفەشارتن.پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1871
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6089 :

ﯾوسف محەمەد ﯾوسف محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512184
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .خەلک گوندێ )پ دە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1963ێ دگەل بەتاليونا محەمەد حەسەن باجلورى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل گەلي دھوک برﯾندار دبيت و ب ئەگەرێ وێ برﯾن ل
ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وى ل حاجى عمران ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1868
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6090 :

ﯾوسف مستەفا ئەبابەکر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512183
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
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شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1961ێ دگەل بەتاليونا ﯾوسف على سپيندارى سەرب ھ زا
ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1965د ھ رشا دوژمنى دا بو سەر گوندێ سپيندارێ ت تەشەھيد 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=1867
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6091 :

ﯾوسف مستەفا ﯾوسف ﯾەعقوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512182
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )ئوزمانا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل تاھر محەمەد ب سفکى سەرب ھ زا زاخو ﭬە .
ل ساال ) (1963د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ مەتينى ت تەشەھيد کرن و ل جەنازێ وى ل
گورستانا گوندێ گەرمک ت تەﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1866
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6092 :

ﯾوسف موسا غازى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501611466
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=611
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6093 :

ﯾوسف کربو عەلی رشکيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512186
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .خەلک گوندێ )خانکا کەﭬن( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961ێ دگەل سا ح نەرموى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1961دەم دوژمنى ھ رش کرﯾەسەر گوندێ خ راﭬا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل
گوندێ مام شﭭان ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1870
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6094 :

ﯾوسف کينا گليانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512185
ژ داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )باش ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1967ێ دگەل بەتاليونا محەمەد تاھر ن روەى .
ل ساال ) (1975ب ئەگەرێ توپ بارنکرنا دوژمنى بو سەر گوندێ باش ت تەشەھيد کرن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1869
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
پياوان
رەگەز:
کوردستانی
نەتەوە:
باشوورا کوردستان
ھەر م:
جورێ کەس :ق .تﯚپباران
دھﯚک
باژ ر:
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ش وەزار:
پارتی:

ک .باکوور
پ .د .ک.

ژمارە6095 :

ﯾوسف کەنعانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122117222818034
دانيشتووی :سەﯾدان ،سە ماس
بەرپرساﯾەتی :ئەندامی ک.ش
سا ی شەھيدبوون1366 :
سەرچاوە :ما پەڕی خاکەل وە
http://www.khakelewe.net/shehid/show.asp?link=3971
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :رۆژھە تی کوردستان
سە ماس
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :ح .د .ک .ئ.
ژمارە6096 :

ﯾونا دمزﯾا اسحاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317365811601
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1146
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6097 :

ﯾونادەم زﯾا ئيسحاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512181
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .خەلک گوندێ )سەردەراﭬ ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1965-1963دگەل سل مان الچو بارزانى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
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ل گوندێ لومانا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ھەر ل

ل ساال ) (1965ب دەست جاش ت رژ م
گوندێ ناﭬبرى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1865
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6098 :

ﯾونان پﯚلس ئاوراھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501811517
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=775
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کوردستانی
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6099 :

ﯾونان ﯾاقو دنخا ھرمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501711502
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=731
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە6100 :

ﯾونس تاھر مح

محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512180
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .خەلک گوندێ )مام زدﯾنى( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1960ێ دگەل تەﯾمور ش خکى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1969د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چەرمانا ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل گورستانا
ئ سفن ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م  /ئامر مەفرەزە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1864
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6101 :

ﯾونس محەمەد ﯾونس کەمەکى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120313501011295
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=392
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6102 :

ﯾەزدﯾن عوسمان عومەر حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612222
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )ز وکا عەبوى( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل بەتاليونا عەرﯾف سليمان سەرب ھ زا دھوک
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ﭬە .
ل ساال ) (1975د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ
حاجى عمران ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1915

سەرتيزى ت تەشەھيد کرن و جەنازێ وى ل

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6103 :

ﯾەعقوب عومەر حس ن ﯾەعقوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612221
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .
خەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1969ێ دگەل بەتاليونا ئەحمەد شانە .
ل ساال ) (1974د شەرەکيدا دگەل دوژمنى ل چياﯾ زاوا ت تە شەھيد کرن و جەنازێ وى دکەﭬيتە
دەست ن دوژمنى .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1914
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز :پياوان
نەتەوە :کورد
ھەر م :باشوورا کوردستان
دھﯚک
باژ ر:
ش وەزار :ک .باکوور
پارتی :پ .د .ک.
ژمارە6104 :

Seyyîd Riza
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922390289206
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...
Taybettmendiyên b
babetî
P
Piyawan R
Regez:
etewe:
Kurd Ne
Bakûrê Ku
urdistan He
erêm:
Dersîm
B
Bajêr:
K
K. Bakûr Şêw
wezar:
6105 :ژمارە

Z
Zilan - Ze
eynep Kin
naci
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1171017506
63877
walked onto
o
a ،She
e turned herrself into a human
h
bom
mb and on 30 June 1996
6
amongst the occupying forcces of her ،in Dersim ، Turkish millitary parade
e
and ign
nited the bom
mb killing around 10 Tu
urkish soldieers ،Kurdisttan ،countryy
and seriouslyy wounding another 44
4.
ms Propertyy
Item
Fem
male
Gender:
Nation:
Ku
urd
North Kurdisttan Countryy - Province:
Kurdish - Bad
Dialect:
dini
6106 :ژمارە

)تلحاصل
ل
) ھة األکراد
ن ثوار جبھ
عد نعسان أبو نھر من
أسع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92068
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
) کردي)ة:القوميية
 غرب کردستان:م
األقليم
6107 :ژمارە

)ة األکراد ) تلعرن
ھيم أحمد شمو من ثوار جبھة
ابراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92066
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
) کردي)ة:القوميية
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م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6108 :

ابن ااحمد سلييم رحيلو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702389
92083
ل ،استشھد من قبل ارھا بيی جبھة الننصرة
ھالي تلحاصل
من أھ
ص السجل
خصائص
س :رجال
الجنس
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6109 :

د سيد عزيز
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1291219079
92838
...
خصاائص السجل
الجننس :رجال
القوممية :کردي)ةة)
األقلليم :جنوب ککردستان
الحززب :کومةلة ..ر
ژمارە6110 :

ملية النزوح
علي بشار خالل عم
ة المدعو ع
ة ھي ابنة
ھيدة طفلة
الشھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702389
92080
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6111 :

راھيم
س بدل ابر
الياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9301923527
73369
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...
خصاائص السجل
الجننس :رجال
القوممية :کردي)ةة)
األقلليم :جنوب ککردستان
دن :شنگال
المد
مال
جة :ک .شم
اللھج
ژمارە6112 :

و
عادل عطو
حج ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92069
صرة
ی جبھة النص
ن قبل ارھابيی
ھالي تلعرن ،استشھد من
من أھ
ص السجل
خصائص
س :رجال
الجنس
القوميية :کردي)ة)
األقليم
م :غرب کردستان
ژمارە6113 :

ن
س من أھاالي تلعرن
سن ابو جرس
حسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702389
92085
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6114 :

ھيم
م خميس حج ابراھ
سين ابراھيم
حسي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702389
92088
النصرة
ة
ستشھد من ققبل ارھابيی جبھة
من أبنناء تلعرن ،اس
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6115 :
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حسين جمال حمدو طربوش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023792078
من أھالي تلحاصل ،استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
الجنس :رجال
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6116 :

حسين رمضان حمو من أھالي تلعرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023892087
استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6117 :

حمام أحمد حمام طربوش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023892079
من أھالي تلحاصل ،استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6118 :

حمدو قصاب من أھالي تلعرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023792076
استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6119 :

حمود حجي عرجون
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dipedia.org//?q=201308
8041702369
92065
http:///www.kurd
د من قبل ارھ
الکراد ) تلعرن ( ،استشھد
طال جبھة اال
من أبط
ھابيی جبھة النصرة
ص السجل
خصائص
س :رجال
الجنس
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6120 :

ة األکراد )تتلعرن)
ن سکيف الحمصي من جبھة
راکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92071
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
األقليم
م :غرب کردستان
ژمارە6121 :

وان حمادة قاسو کاللو
رضو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92067
من ثووار جبھة األکرراد )تلحاصل(( ،استشھد ممن قبل ارھاببيی جبھة الننصرة
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
األقليم
م :غرب کردستان
ژمارە6122 :

ن جالل
ريزان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081346457
71895
حسکة عاموداا ،1996
من مواليد الح
م
حتى االنتصار.
جار يدا بيد تى
جمعة ثوار وتج
ي 2012-6-8ج
ستشھد في
اس
في
برصاص األمن أثناء مشارکته ي
ص
ستشھد
ضل ،حيث أست
برريف دمشق ،جديدة الفض
المذکورة.
ة
معة
ه بإسقاط الننظام في الجم
ظاھرة مطالبه
تظ
األولى.
ى
ھيد کان طالباً في السنة الثانوية
ذکر أن الشھي
يذ
جل
خصائص السج
خ
ل
الجنس :رجال
ي)ة)
القومية :کردي
ب کردستان
األقليم :غرب
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سکة
المدن :حس
شمال
اللھجة :ک .ش
ژمارە6123 :

د رضا
سيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2031450569
92869
...
خصاائص السجل
س :رجال
الجنس
القوممية :کردي)ةة)
ليم :شمال ککردستان
األقلي
دن :درسيم
المد
مال
جة :ک .شم
اللھج
ژمارە6124 :

شقييق علي الحمصي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92075
ل ارھابيی جببھة النصرة
شھد من قبل
جبھة األکراد )تلعرن( ،استش
من جب
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6125 :

ف عبود رززه من أھاللي تلعرن
عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702389
92084
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6126 :

د )تلعرن)
شار من جببھة األکراد
عبد الرزاق بش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92073
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
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خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6127 :

عبد السالم بشار من جبھة األکراد )تلعرن)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023792072
استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6128 :

عبدو سليم رحيلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023892081
من أھالي تلحاصل ،استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
الجنس :رجال
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6129 :

عبدو سکيف الحمصي من جبھة األکراد )تلعرن)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023792070
استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6130 :

علي الحمصي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023792074
من جبھة األکراد )تلعرن( ،استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
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القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6131 :

ي بازﯾان
علي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1202324179
92803
1983-06-02
ة تبريز في 0
ص في مدينة
دينة مھاباد ،رمي بالرصاص
من مد
ص السجل
خصائص
س:
الجنس
رجال
کردي)ة)
القوميية:
شررق کردستان
م:
األقليم
ھيد
نوع اللشخص :شھ
مھاباد
ن:
المدن
ک .جنوبي
جة:
اللھج
ژمارە6132 :

ن
وا من أھالي تلعرن
ي عارف حو
علي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702379
92077
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
القوميية :کردي)ة)
م :غرب کردستان
األقليم
ژمارە6133 :

صور
عمر صالح منص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2060037489
92882
...
خصاائص السجل
نس :رجال
الجنس
القوممية :کردي)ةة)
األقلليم :جنوب ککردستان
دن :سليمانيية
المد
جة :ک .جنووبي
اللھج
ژمارە6134 :
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فتاح عيسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3081350539
93042
من موواليد ١٩٣٧
خصائص
ص السجل
رجال
س:
الجنس
کردي)ة)
القوميية:
جنووب کردستان
م:
األقليم
نوع اللشخص :مفققود
خلي
نوع اللشخص :ض ..الحرب الداخ
ژمارە6135 :

دين مامو ھريري
صت نجم الد
فرص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12812513710923
مناضلة
ة
عام  ،1958من عائلة
ولد الشھيد فررصت في اوا خر شھر کانوون الثاني م
جاعتھا االنصارية حيث شاررکت بمقاومة اعتى
شيوعية معرووفة ،فوالدته ممعروفة بشج
ش
لفترات طويلة
ت
عاشت
ق وتعرضت اللى االضطھاد والمطاردة وع
ألنظمة القمععية في العراق
األ
بانصار الحزب الشيوعي الععراقي
ى ان التحقت مع اطفالھا با
في بيوت حزبيية سرية الى
في جبال کورددستان الشاممخة.
النصاري المعرروف نجم الديين مامو حريري الذي
ضل والقائد اال
ما والد الشھييد فھو المناض
ام
شيوعي العراققي ضد
ضھا بيشمرککة الحزب الش
شارک کقائد اانصاري في وول معرکة خاض
ش
سري حسن بک وره به نووک
المرتزقه في جبل )س
ه
قوات النطام اللعراقي وجحووشه
قو
قصيرة تطھير
ة
مال مدينة دياننة و استطاعووا خالل فترة زمنية
وسري بردي( الواقعة شما
دم التکافؤ
جية من ازالم النظام وجحووشه رغم عد
ة واالستراتيج
اللمناطق والرباايا الحساسة
السلحة .....و قد جرح القائد االنصاري نجم الدين ماامو خالل المععرکة
في القوى واال
حقا........
ي تم بتره الح
ي ساقه الذي
جرحاً بليغاً في
ج
ستة االبتدائية والمتوسطة في اربيل واللتحق باعداديية
اککمل الشھيد فرصت دراس
يحب المزاح ويجييد
طا حيويا ب
يد شابا نشيط
اللزراعة في )اسکي کلک(  ،کان الشھ د
مات
صلبا امام العدوو .کان يعمل بنشاط وحيووية في تنظيم
اللنکتة،صريحا ومتواضعا وص
واجباته بدقة ودون ککلل ،کان
ه
ى
.
حن
ن يحب رفاقه واصدقائه ويح
اللحزب ..و کان
عليھم ....اد ّ
متواضعا ومؤمننا بمبادئ حززبه.
م
نھاية عام
ة
شيوعي العراقي في
على الحزب الش
مة البعثية ل
اللتحق مع عائللته اثر الھجم
ضرب المبرح ففي
ض القسى انوواع التعذيب الوحشي والض
 1878بعد ان اعتقل وتعرض
8
بيشمرکة حزبه
ة
م البائد ......،وبعد خروجه من االعتقال التحق بصفووف
مسالخ النظام
م
صفوف حزبه وودافع
شجعان في ص
ح واحدا من المقاتلين الش
في جبال کورددستان واصبح
مقابر جماعية بقراراته
طنه الذي حووله الدکتاتور الى زنزانه وم
عن شعبه وط
دافاعا بطوليا ع
ن سيئة الصييت......
وفرماناته وانفااالته االکثر من
اربيل وفي عدة عمليات عس
ل
في منطقة
ديد من المفارز األولى ي
شارک في عد
ش
سکرية مع
سة
شاعة سياس
رففاقه االبطال ،کان شابا متتحمسا ،مندفعا ،غاضبا ،للما يراه من بش
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النظام المقبور تجاه ابنا و شعبه الذي کان يقتل من دون وجه حق..............
في ) (1982 / 1 / 27و في ملحمة نادرة عرفت بملحمة )قرية سيکاني( الواقعة في
غرب مدينة کويسنجاق ....دخلت قوة مشکّلة من وحدات الفوج الخامس اربيل،
بقيادة الشھيد مام کاويس في معرکة بطولية نادرة مع قوات النظام البائد وجحوشه
ومرتزقته استمرت اياماً ،کسروا فيھا غرور ازالم النظام البعثي النازي و لقنوھم درسا
لم ينسوه طيلة حياتھم ،حيث تکبدوا خسائر جسيمة باألفراد قتلى و جرحى و
انسحبوا تارکين جثث قتالھم و کميات کبيرة من السالح و العتاد ،استفاد من قسم
منه األنصار و ظھر قسم آخر منھا بعد انحسار مياه جدول الشرغة القريب من القرية
في الصيف التالي ...وکانت ھي الملحمة التي اعادت ثقة جماھير المنطقة بالحزب و
بمنظمة انصاره المکافحة بعد خروج الحزب من الجبھة المريرة مع النظام الحاکم
آنذاک.
وفي يومھا الثالث و بعد قتال جسور ..سقط النصير البطل فرصت نجم الدين مامو
شھيدا نتيجة القصف الطيراني الکثيف على القرية و على المنطقة بشکل
عام.....بعد انسحاب القوات المھاجمة من الجيش والجحوش و ھي تجر اذيال
الھزيمة.
سەرچاوە :ما پەڕي شەماڵ عادل سەليم  -ما پەڕي ر گاي کوردستان
خصائص السجل
الجنس :رجال
القومية :کردي)ة)
األقليم :جنوب کردستان
ژمارە6136 :

محمد عطو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023892082
من أھالي تلحاصل ,استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
القومية :کردي)ة)
األقليم :غرب کردستان
ژمارە6137 :

مير حسن حوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417023892086
من أھالي تلعرن ،استشھد من قبل ارھابيی جبھة النصرة
خصائص السجل
الجنس :رجال
القومية :کردي)ة)
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األقليم
 غرب کردستان:م
ل
 شمال. ک:جة
اللھج
6138 :ژمارە

)تلعرن
ن
) جبھة األکرراد
ي عرجون من ثوار ج
نوري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041702369
92064
ھة النصرة
شھد من قبل ارھابيی جبھ
استش
ص السجل
خصائص
) کردي)ة:القوميية
 غرب کردستان:م
األقليم
6139 :ژمارە

فی
ﷲ معروف
عبدﷲ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014050
0215584110
00513
...
ص اﯾتم
خواص
:ملت
کردد
ن
شرق کردستان
ش
:اقليم
 شيمياﯾی.. ق:شخص
نوع ش
سردشە
س
:ھا
شھرھ
 جنوبی.ک
:لھجە
 مردان:س شخص
جنس
6140 :ژمارە

Qazi Muhamm
mad
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0140008009
92407
, Qazî قازی محەمەدQa
azi Muhamm
mad o Kadi M
Muhammad
d (en kurdo::
Mih
hemmed) (1
1893-1947) fue un líderr religioso y nacionalistta kurdo que
e
lideró la República
a de Kurdistá
án (conocida como Rep
pública de M
Mahabad), e
el
segundo estado kurdo moderno en el Medio
M
Orien
nte, siendo e
el primero la
a
Repú
ública de Ararat. Era de
e una familia
a de notablees juristas d
de Mahabad
d.
Artículo
os propiedad
d
Macho Género:
Kurdo Nación:
Esste Kurdistán Provenza:
Mahabad Ciudades:
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K. D. P. Iran Partido:
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