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چەند وتەﯾەک
ئەمەی بەردەستتان ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆر ک لە پ شمەرگە د رﯾنەکانە کە ر کخراوی کوردﯾپ دﯾا
بەدەستيھ ناوە.
لەم ليستەﯾەدا رەچاوی رﯾزبەندﯾی ئەلفوب ی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و ش وەزمانەکان.
تﯚمارەکان بەپ ی توانا و دەستکەوتنی زانياری ،پ ناسيان نووسراوە ،و نە ئەگەر دەستمان کەوتب ت خراوەتە
پاڵ تﯚمارەکەﯾەوە .ھەروەھا ھەر م تاداتاﯾەکی تری پ وﯾستيش وەک پاشکﯚ لەگەڵ تﯚمارەکاندا دانراون.
contact@kurdipedia.org
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ئەم پەڕتووکە بەش وەﯾەکی ئﯚتﯚماتيکی لە بەرنامەﯾەکی کﯚمپيوتەرﯾی تاﯾبەت بە دەزگای کوردﯾپ دﯾاوە
ئافر ندراوە.

بەھيوای ئەوەی ئەم ليستەﯾە زۆرتر و پاکژتری بکەﯾن و بەزووترﯾن کات وەشان کی تر بخەﯾنە بەردەستی
ئ وەی بەڕ ز..
ھاوڕێ باخەوان
10/06/2014
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دەربارەی کوردﯾپ دﯾا
کوردﯾپ دﯾا ،پ ۆژەﯾەکە بﯚ کﯚکردنەوەی ھەر زانيارﯾيەکی پەﯾوەست بە کوردستان و کورد و بەھيواﯾە لە
پاشەڕۆژدا بب تە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بەھﯚﯾەوە بەئاسانی بزانر ت :ک  ،ک يە؟! و کوێ،
کو يە؟! و چی ،چييە؟!...
کوردﯾپ دﯾا وشەﯾەکی ل کدراوە و لە کوردی و پ دﯾا پ کھاتووە .وشەی پ دﯾا ،وشەی دووەمی وشەی
ل کدراوی گرﯾکيی ئەنسيکلﯚپ دﯾاﯾە )(enkyklia paideiaکە بەواتای ناسين ﯾان زانينی ﯾاخود زانيارﯾی
گشتی د ت .وشەی کوردﯾپ دﯾاش لەوەوە داتاشراوە و دەکر ت واتای کوردناسی ،کوردﯾناسی ﯾان
کوردزانين ﯾاخود زانيارﯾی کوردی بدات.

سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾا برﯾتييە لە:

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

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

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

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

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

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

2014 – 2008
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ژمارە1 :

ی
د خانەقينی
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913355
58406
 1958لە
دول ەحمان"ە و لەسا ی 8
تەواوی "ئازاد وەھاب عەبد
ھونەررمەند ناوی تە
لەسا ی
ا
خوليای بەھوونەرەوە
چکەی خانەققين لەداﯾکبوووە و بەھﯚی خ
شارۆچ
شگ رانەی
سرودی شﯚڕش
مارەﯾەکی زۆر گﯚرانی و س
ی ھونەر و ژما
 1977چﯚتە دونيای
ھەﯾە ،کەزۆربەﯾان ھﯚنراوەکانيان فﯚلکلﯚری لوڕﯾن.
شی کوردﯾيەووە
 197دەچ تە شاخ و پەﯾوەندی بەشﯚڕش
ناوبراوو لەسا ی 79
 19بﯚتە ئەندامی تيپی مﯚﯚسيقای شەھيد
ت ،ھەروەھا للەسا ی 984
دەکات
"کارزان".
خانەقينی بە
گيانی
ی
سل مانی
لە شاری ل
نەخﯚشييەکی کوشندە ە
ی
ئازاد خ
سپ ردرا.
مانی بەخاک پ
ەھيدان لەشااری سل ی
ستدا و لە گﯚڕڕستانی شە
لەدەس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

شارەەکان:

خانەقين
خ

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە2 :

د خﯚشناو زﯾارەتی
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910986

سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە3 :

ئازاد خەفاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111051

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە4 :

ئازاد سەگرمەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011012

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

24

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە5 :

ئازاد مەرﯾوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111046

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە6 :

ئازاد کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022522141182382
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە7 :

ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111062

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە8 :

ئاوات قارەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011008

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە9 :

ئاکﯚ رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222115523930
ئاکﯚ لەسا ی  1964لەگەرەکی مە کەندی سل مانی ھاتﯚتە دنياوە .سا ی  1981بﯚتە پ شمەرگەو
بەشداری چەندﯾن نەبەردوو پ کدادانی سەربازی کردووەو چەندﯾنجارﯾش بەسەختی برﯾنداربووە .تا
راپەرﯾنی  1991بەردەوام و بەب پچران پيشمەرگە بووە .لەدوای راپەرﯾن سەرگەرمی کارکردن و
دابينکردنی بژ وی ژﯾانی بووە ،ئەمە جگەلەوەی کە ئاکﯚ رەش دەنگی خﯚش و پر لەغوربەتی ھەبوو،
لەئاواز دانانيشدا دەست کی با ی ھەبوو ،ئاوازی بﯚ گﯚرانی چەند گﯚرانيب ژ ک داناوە لەوانە :جەمال
شەرﯾف ،کامەران عومەر ،سامان عومەرو چەند گﯚرانيب ژ کی دﯾکە کە تائ ستا تﯚمارنەکراون.
جگەلەوانەش چەندﯾن شيعری سﯚفيگەرﯾشی نووسيوەو ئاوازی بﯚ داناون ،کاتی خﯚی بەنيازبوو چەند
گﯚرانييەک تﯚماربکات و وەک ﯾەکەم بەرھەمی بيخاتە بازارەوە ،بە م ھونەرمەند ک ب زارﯾدەکات و ئيتر
سو ند دەخوات نەچ تەوە بەالی ھونەردا.
لەسا نی  1979-1977باشترﯾن ﯾارﯾزانی ھە بژاردەی الوانی سل مانی بووەو لەتﯚپی پ  ،تﯚپی
دەست ،س باز ،چەندﯾن خە تی ر زل نانی وەرگرتووە.
ئاکﯚ ھەرگيز خﯚشەوﯾستی نەکردووەو بە بەردەواميش بەتاﯾبەتی لەدوای راپەرﯾن ھەميشە
بەگﯚشەگيری و تەنياﯾی و ب دەنگی ژﯾانی دەبردەسەر.
بەرەنجی خﯚی بژ وی ژﯾانی دابيندەکردو چاوی لەدەستی ھيچ کەس ک نەبوو ،لە ،2006/10/20
پ شمەرگەی د رﯾن و ھونەرمەندو ئاواز دانەری بەتوانا ئاکﯚ مەحمود حەمە رەحيم )ئاکﯚ رەش( بەھﯚی
نەخﯚشی لەشاری سل مانی گيانی بەخشی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

وەرزشەوان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند
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شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە10 :

سەﯾن
مەد حوس
ئيبراھيم ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111054

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە11 :

الل
ئيبراھيم جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111043
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

28

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

پارت:

ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
ستان

ژمارە12 :

ھيم
جی ئيبراھ
ھيم  -حاج
ئيبراھيم محەمەد ئيبراھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617120455
54421
ە گوندی گو ن لەداﯾک بووە ،لە سا ی  1977بﯚتە
سا ی  1949لە
لە س
نەبی دا بووە،
شﯚرشەوە لەگگەڵ شەھيد عەلی ی
مەرگە ،لە سە
پ شم
سەرەتاکانی ش ِ
ھيد بووە.
 199لە ئيستتخبارات شەھ
لە رۆژژی 91-03-05
ی پوک ميدﯾا
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

شکەنجە
قووربانيی ئەش

ژمارە13 :

خا
ئيبراھيمی حااجی کو خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111050

سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە14 :

ئەبو عەنتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111032

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە15 :

ئەحمەد جەميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211086

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە16 :

مەد عوزەﯾری
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12521094910875
ئەندامی د سوزی حييزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران
ی
نو
مەرگەی د رﯾن
پ شم
 10کﯚچی دواﯾی کرد.
کەوتی 0-11-2009
ی
ی لە ر
بە ھﯚﯚی نەخﯚشی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

حدکا
حزبی د موکرااتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە17 :

مەد فەق
ئەحم

رەش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011020

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
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە18 :

ەفەری
مەد قەدە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3181715292
23133
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە19 :

ەری
مەد قەمبە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111041

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
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە20 :

ئەحمەد مستی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005251134504313
ئەحمەد مستەفا کانيلينجی ساڵ  1919لەگوندی کانيلينج لەداﯾکبووە و لە سا نی  1943تاکو ،1945
شﯚرشەکانی بارزاندا کردووە ،دواترﯾش وەک ئەفسەر ک لە کﯚماری کوردستاندا
بەشداری لە
ِ
لەشەرەکاندا زۆر بەسەختی برﯾندار دەب ت.
بەشداری کردووە و لەﯾەک ک
ِ
دەگەر تەوە
دوای رووخانی کﯚماری کوردستانيش ،لەگەڵ ش خ ئەحمەد بارزانی و خ زانە بارزانيەکان
ِ
گەرانەوەش بﯚ ع راق لەگەڵ ھەﭬا نی دەسگير دەکر ت و فەرمانی لەس دارەدانی بﯚ
ع راق ،دوای
ِ
دەگﯚر ت بە  20ساڵ زﯾندان .
دەردەچ ت ،بە م دواتر فەرمانەکە
ِ
لە  ،2010-05-24لە نەخﯚشخانەی رزگاری شاری ھەول ر ،کەساﯾەتی و پ شمەرگەی د رﯾن ،ئەحمەد
مستی ،بەھﯚی نەخﯚشيەوە لەتەمەنی  91سا ی کﯚچی
مستەفا کانيلنجی ،ناسراو بە ئەحمەد
َ
دواﯾی کرد.
ھەر ھەمان رۆژ لە مەراسيم کی فرەواندا ،تەرمەکەی گواستراﯾەوە بﯚ گوندی کانيلينج و لەز دی خﯚی
ن ژرا.
سەرچاوە :ما پەڕی زاری کرمانجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سەربازی

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە21 :

ئەحمەد مەال غەفور ش خ پا ەوانی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041325088
88045
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

چەمچەماڵ
چ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستاان
پا

ژمارە22 :

ی
مەد نەبی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011018

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش
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ژمارە23 :

رو
مەد نەسر
ئەحم

ھی

dipedia.org//?q=201101
1261434213
33036
http:///www.kurd
حدکا
ا
ی باکووری داننمارکی
ئەنداممی کﯚميتەی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە24 :

ر
دە ن بەکر
ئەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1012110416
62082
ەول ر لە داﯾکبوووە و
سا ی  1967للە شاری ھە
نەمەرگ لە س
ھونەررمەندی جوانە
شکەش بە
ەمی جوان و ناوازەی پ ش
چەندﯾن بەرھە
ی ھونەرﯾدا چ
لەماوەی کارکردنی
ەتوانا و
ھونەرمەندە بە
گو گررانی کوردی ککردووە و ﯾەک ک بووە لە ھ
ماوەر کی بەررفراوان بووه .ن وبراو چەند سا ک
شەوﯾستەکان و خاوەن جەم
خﯚشە
 20لە ﯾەک ک لە نەخﯚشخاانەکانی
لە 009-10-10
ی کردووە .ە
مەرگاﯾەتييشی
پ شم
شەکرە کﯚچی
ە
شيی
سکا ،بەنەخﯚش
ی سوﯾد بەناوی کارۆلينس
ستﯚککھو می و تی
 10-15لە
ھەول ر و رۆژی 1
ل
ی  10-14تەررمەکەی گەﯾييشتەوە
ی کرد .ئ وارەی
دواﯾی
بەخاک سپ ردرا.
ک
ھەول ر
ئەحمەد لە ھ
ستانی ش خ ئە
گﯚڕس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با
35

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە25 :

ئەسعەد ئاوما ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111038

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە26 :

ئەسعەد خﯚشەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715441175374
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

کوور  -بادﯾنی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باکو
پارت:

پاارتی دﯾموکراتی کوردستاان

ژمارە27 :

دی
سعەد درود
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6142139276
60272
کی رۆژھە تتی کوردستاننە کە لە کرمااشان لەداﯾکببووە و خو ندننی
کورد ک
شان بەسەرککەوتنەوە تەواو کردووە
دی لە کرماش
دی و دواناوەند
سەرەەتاﯾی ،ناوەند
ەرﯾف بﯚ ئەنداازﯾاری خو ندوووە و
لە زانکﯚی شە
دن لە تاران ە
و بﯚ ددر ژەی خو ند
لە
ەوە ،رووی ە
کوردانە و نەتەوەﯾيە
نە
ەستی
پ ش تەواو کردنی بە ھﯚی ھە
مەوبەر بووە ببە ئەندامی ککﯚمە ە )حيزببی
مەرگاﯾەتی کرردووە 17 .لەم
پ شم
لە ئورگان و ناوەندە جﯚراوجﯚﯚرەکانی
کﯚمە ەی زەحمەتکک شانی کورردستان( و ە
ەج گەﯾاندوووە .لە دەرەووەی
ئەو ر کخراوەﯾەدا ئئەرکە پ سپ رردراوەکانی بە
تەلەفزﯾﯚنی رۆھە ت و
ی
لە
ڵ لەمەوبەرەوە لە پ شدا ە
ش لە  5ساڵ
و تيش
بووە.
سﯚسات دا چاالک ،و ژەر و بەرنامەوان بو
پاشاننينش لە ئاس
سەبارەت
ەالﯾەن )حامييد درودی( س
بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار ککی تاﯾبەت ﯚ
سەرچ
19:0
ی( لە06:17 2011-6-14 :
ەسعەد درودی
بە )ئە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

را گەﯾاندکار

شارەەکان:

کررماشان
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پارت:

حمەتک شانی کوردستان  -رۆژھە ت
کﯚﯚمە ەی زەح

ژمارە28 :

وەر تﯚفی
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111210139
93234
ھونەررمەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە29 :

ال قادر
ئەوال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011027

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش
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ژمارە30 :

بەختتيار باخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211070

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە31 :

ەﯾی
بەختتيار شەمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
90117145416997
ەنی ھەﭬدە
کبووە ،لە تەمە
ە شاری سل مانی لەداﯾک
 1961-08-2لە
لە 23
ندا.
سا يييەوە بووەتە پ شمەرگەی پاسﯚک .سا ی  1980چوووەتە ھﯚ .
بووە .چەندﯾن نوووسين و وەرگ انی
.
ئەندامم کی چاالک و پلەبەرزی پاسﯚک
ھەﯾە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ووەرگ
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ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

سی
ززﯾندانی سياس

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

پارتی سﯚسيياليستی کورد  -پاسﯚک
پا

ژمارە32 :

يد گەوھەرر
بەرززان سەعيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0128083647
71197
شاری سل مانييە،
ی
کبووی سا ی )(1963ی گگەڕەکی چواررباخی
لەداﯾک
ەوەی لە سا ی ) (1984للە گوندی
سا ن کی دوور و ددر ژ پاسﯚک بووە .دوای ئە
دار دەکر ت ،قﯚ کی
سەختی برﯾند
حکومەتی بەعس بەس
ی
ەن
مەد ئاوا لەالﯾە
ئەحمە
پاشان دەب تە
ن
ئەندامی پارتی ﯾەککگرتن.
می
لە کارردەکەو ت .پااش راپەڕﯾن ددەب تە
ەول ر دەب ت.
ی و نيشتەج ی شاری ھە
پارتی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی
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ژمارە33 :

دو
بەھاادﯾن عەبد

ەليم
ھادﯾنی حە
ھيم  -بەھ
ئيبراھ

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922093829
99587
مانی لە داﯾک بوووەو لە
شاری سل ی
ە گەڕەکی کاانيسکانی ش
سا ی  1953لە
لە س
ەکانی  1982بﯚ  1986ل پررسراوی
سا ی  1980بﯚتە پ شمەرگەو لەن وان سا ە
ی ی.ن.ک بوووەو لە
ئيدارەی
ی
 1993شدا ل پرسرراوی
1
ەبی سەربازی
مەکتە
ی لەئەستﯚبوووه.
ەبی سياسی
مەکتە
کی بەرچاوی کرردووەو دامەززر نەری بەرنامەکانی
شدا خزمەت ی
لەبوارری ھونەرﯾشد
ھونەرﯾيە لە بواری کﯚﯚميدﯾو
ە
خاوەنی چەندﯾن کااری
ی
کﯚ و رەنگا ە بووەو
کەشک
ھﯚی نەخﯚشيييەوە کﯚچی
زنجيرە دراماکان .نناوبراو لە  2010/9/21بە ھ
کرد.
دواﯾيک
ی پوک ميدﯾا
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکان ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە34 :

ی سەفەر
ری حاجی
بەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730133810
04590
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ئەنداممی سەرکرداﯾەتيی ﯾەک تتی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سياسەتمەدار
ر
س

ی کەس:
جﯚری

سەربازی
س

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە35 :

د
د محەمەد
ق ئەحمەد
تارﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6110940555
59539
گوندی مەحمود
ی
ەنزﯾک
کبووی  1962کە پ شمەرگگەی د رﯾنی ﯾەک تی بووە ،ئ وارەی  2011-06-10لە
لەداﯾک
ەکوژراوﯾی دۆزراوەتەوە.
چەمچەماڵ تتەرمەکەی بە
ەر بە قەزای چ
پەرﯾزادد لە تەکيەی جەباری سە
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی توندووتيژی

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە
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ژمارە36 :

ری خەليللی
تاھير
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110716110189
لە زماانی خﯚﯾەوە:
شاری بﯚکان لەداﯾک بووە.
 19زاﯾينی لەش
سا ی  1335ھەتااوی واتە 956
ەدەنگی
موسيقا بووە .گوێ گرتن لە
ئاشقی گﯚرانی و م
ی
لەتەممەنی  7ساليييەوە
ەتيش
ەدی مامل  ،حەسەن زﯾرەک و بە تاﯾبە
ھونەرر مەندان کی وەک محەمە
ھەمی
ەوەی کەبەرھ
ی مەردان و سا ح دﯾالن بوو بەھﯚی ئە
تاھير تﯚفيق ،عەلی
تی
لەشارەکانی رۆژھە ی
ی
ی  15سا ی ب وبکاتەوە و
ﯾەکەممی لەتەمەنی
بوو بەھﯚی
ستان ب وبکاتتەوە .ئەو ب و کردنەوە لەڕڕۆژ ھە تی ککوردستان و
کوردس
ران بﯚ وتوو ژ باانگی
کوومەتی ئ ن
وەی کەراگەﯾاندنە کوردﯾەکانی ئەو کاتی حک
ەتەلەفزﯾﯚنی مەھاباد تﯚماار کرد کەبرﯾتتين لە:
ەم کيشی لە
بکەن ،چەند بەرھە
کوردستان
دەنگ،گو ی مەھابادد ،کيژۆ ەی کو
گو
ەوی تارﯾک و ب
گ و رەنگ ،شە
دەنگ
دا،
کﯚنس رت لەتەمەننی  18سا يد
س
ھەر ئئەوە بردميە تتەلەفزﯾﯚنی تتاران بﯚ
کەھەستی کرد کە
ی
کی
شتە قﯚناخ ی
ھەروەەھا تەلەفزﯾﯚ نی و رادﯾﯚی سنە،گەﯾشت
ستی پ کرد
گەالنی ئ ران دەست
ی
ەڕﯾنی
ەدا بوو کەڕاپە
دەتواننم گﯚرانی ب م لەئەو کاتە
ش وەک کورد ک بە ھەست کی نەتەوەﯾيييەوە چووە نناو خەبات و ببوو بە
ەوﯾش
ەشﯚرش دا زﯾﯾاتر لە  50گﯚررانی و سرووودی
مەرگەﯾەکی ککوردستان لە
پ شم
ناوبانگی دەرکرد.
ی
ەوە و بەسرووودی لە قەندﯾﯾلی سەربەرززەوە
نەتەووەﯾی ب وبﯚتە
گوتنی
ی
سەر کەوتوو تتر بووە .بەھﯚی پ شمەرگااﯾەتی و
س
لەھەمووﯾان
ئەو کاتی ئ ران قاچاغ
حکومەتی و
نەتەوەﯾی کوردی لەح
ی
یو
سرووودی سياسی
بووە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

بﯚکان
بﯚ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
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پارت:

کﯚمە ەی زەحمەتک شانی کوردستان  -رۆژھە ت

ژمارە37 :

تا ب رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011013

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە38 :

تاﯾەر عەلی والی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360810955

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن
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ژمارە39 :

ەحمەد  -تتەھا مزورری
تەھاا عەلی ئە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302144306
61515
ھن جارا
شمەرگاﯾەتی کرﯾە و ن
ی
ل ساال  1934ل دەەﭬەرا بارزان ژ داﯾک بوﯾە ،ھەر د ساال 1961ێ ﭬە پ
ی ،ل گﯚرستاانا
چا داوﯾ کری
پشتی کو ئيرو کوچ
ی
ژی ئاووارەبون و دەرربدەری ژ بەر ﭬ چەندێ دﯾتيە،
شاخووالن ھاتە بن ئاخ کرن.
جزﯾری ﯾ
ی
مەالﯾ
ەتەوی ھەنە و کارﯾگەرﯾا م
ی ﯾ و شوررشگيری و نە
ست ن ئەﭬينی
ی ھن ھەلبەس
مزوری
ھەبوو .
ھﯚزانﭭﭭان کورد ب سەر وﯾدا ھ
ی کرد.
لە  2008-11-09کﯚﯚچی دوواﯾی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە40 :

فا )جەبارە رەش)
جەباار مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242255469
91471
سول ناسراو بە )جبارە رەش)
جەبارر مستەفا رەس
ەول ر.
لە داﯾﯾک بووی سا ی  1963ھە
.1984
سا ی 4-1983
ی )تمرﯾچ( س
دەرچوووی ئامادەﯾی
.2010-200
ی و ژەﯾی 09
دەرچوووی ئامادەﯾی
قﯚناغی چوارەم.
ی
ی ﯾاسا
دکاری کﯚليژی
خو ند
خستنی )ی..ن.ک( کردووە.
سا ی  1981پەﯾوەەندﯾم بە ر کخ
ەی کوردستان کردووە.
سا ی  1985پەﯾوەەندﯾم بە ھ ززی پ شمەرگە
ی سياسی محکوم بە ئييعدام سا ی  1987لە ئەببوغر ب.
زﯾندانی
شی
پسراوی بەش
پلەی ر کخراوەﯾی  :ج گری ل.مە بەندی 3ی ھەول ر ل پس
ەندی .3
ستنی مە بە
ر کخس
ەمانی کوردستان للە 2013دا
ی
دی ﯾەک تی ببﯚ پەڕ
کاندﯾد
45

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
ززﯾندانی سياس

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ژمارە41 :

سپی
مەد  -جەزا سەرس
واحيد ئەحم
جەزا عەبدولو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5030902365
57215
شاری سل ماننيە ،لە
ئامادەﯾی بازرگانی ش
ی
چوی
لە داﯾﯾکبوی سا ی  ،1959دەرچ
ستانەوە،
سا ی  1976پەﯾوەەندی کردوە بە کﯚمە ەی مارکسی ليننينی کوردست
شمەرگەری ککوردستانەوە ،ھەتا
چوەتە رﯾزﯾەکانی ھ زی پ ش
سا ی  1979چ
لە س
ﯾن بەردەوام ددەب ت.
راپەڕﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش
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پارت:

شوور
جدەرانی کورددستان  -باش
کﯚﯚمە ەی رەنج

ژمارە42 :

سەﯾن
عفەر حوس
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111034

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە43 :

ەر
الل جەوھە
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0510101042
24215
سوڕاوی دﯾاری
ی سياسی پ شووی ﯾەک تی و ھە س
ئەنداممی مەکتەبی
بزووتننەوەی گﯚڕان
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ
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ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

بززووتنەوەی گﯚﯚڕان

ژمارە44 :

ی
ل بزوەشی
ی  -جەالل
الل قوربانی
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2191202136
64257
پ.م د رﯾن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

حدکا
حزبی د موکرااتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە45 :

الل کو خا ررەفيق
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011000
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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە46 :

شين
مال چاوشي
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111323227
75713
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە47 :

ە
مال مﯚرتکە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6282244509
91133
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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شارەەکان:

ھەول ر
ھ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە48 :

ميل ھەوراامی
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0304204622
23821
شمەرگە د رﯾننەکانی
مەرگەی د رﯾننی ﯾەک تی و سەرۆکی ککﯚمە ەی پ ش
پ شم
ستان.
کوردس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە49 :

می
ميلە رەحيم
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3041424246
64361
ەکی
کوردستان لە بنەما ەﯾە
ن
تی
شاری نەغەدە لە رۆژھە ی
1959سا ی لە ش
ەتيبی کوردەککانی ئەو شاارە بوو .چون عالم و
ی لە داﯾک بو وم .باوکم خە
ئاﯾينی
ەکەی
ھەبوو ،ئاﯾينی بوونە
،
وڕۆﯾی
ەوتوانە و ئەوڕ
دەوار بوو و فککر کی پ شکە
خو ند
سەردەمی
می
ست و مﯚد ررنی
ژﯾان کی سەربەس
قەت نەبوە ر گری ئازادی و ن
دن نارد بﯚ شاارە
ھەموو منا ەککانی بﯚ خو ند
ھەر بﯚﯾەش ھ
ت بﯚ ئ مە .ھ
ئەوکات
تەور ز تەواو کرد.1977.
ر
گەورەەکانی ئ ران .منيش سا ی ئاخری خو ندنم لە
کە وی
ھەر وەھا ت ە
سی بوون وھ
لەوێ بوو کە من ببە بﯚنەی براککانم کە سياس
کری
مەسائيلی سياسی و ھەروەھا فک
ی
ەڵ
ڵ رەفيقەکانياان ،زﯾاتر لەگە
لەگەڵ
دەست پ
ت
سا نەوە
سەرەتاﯾيم ھەر لەو ا
م
چاالکی
ی
چەپ ئاشنا بووم .کار و
کرد .ززۆر ﯾارمەتی دەری ﯾەک ک لە براکانم بوووم کە ئەوکات بە نھ نی لە
دی زۆرم لەگگەڵ
ی کﯚمە ە دا بوو .بە ﯾارمەتی ئەو پ وەند
ستەی ئەسلی
ھەس
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کر کارە فەس يە کانی کوردستان کە لە کورەخانەکانی دەوروبەری تەور ز
کارﯾان دەکرد پەﯾدا کرد و زۆر جار بە چەند رۆژ لە الﯾان دەمامەوە و شان بە
شانيان خشتم لەگەڵ دەب ﯾن .دوواترﯾش کە دەگەڕانەوە بﯚ ماڵ و گﯚندی
خﯚﯾان لە کوردستان ،سەردانی گوندەکانيانم دەکرد و لە کارو ژﯾانی سادە و
پ لە مەﯾنەتی ئەو ش دا لەگە يان بووم .ئەوە وای کرد کە من بە تەواوەتی
بچمە ناو ناخی ژﯾانی خە کی ھەژار و چەوساوەوە و بە تاﯾبەتی ئاشنا بووم
بە ژﯾان و بارودۆخی سەخت و ب مرادانەی ژنانی چينی کر کار و د ھاتی
کورد .ھاوکات بﯚ ھيچ سات و کات کيش بە ئەمەنە عەق و دەرک و زانيارﯾەک
کە ئەوکات بووم لە رۆشن کردنەوە و ئاگا کردنەوەی ئەوان لە زۆلم و ب
مافی و چەوسانەوەﯾان در غم نەدەکرد.زۆری پ نەچوو خەبات و راپەڕﯾنی
گەالنی ئ ران دژی دەسە تی پاشاﯾەتی دەستی پ کرد .وەک ھەموو
کەسی تر منيش چاالک و بەشدار بووم .لە نەغەدە لەگەڵ چەند کچی تر
ر کخراوﯾکی ژنانمان پ ک ھ نا و ھاوکات لەگەڵ داخوازﯾە گشتيەکان خوازﯾاری
مافی ﯾەکسان بﯚ ژن و پياو بووﯾن و پ مان وابوو لە ھەر ئا وگﯚڕ کدا دەب مافە
تاﯾبەتيەکانی ژنان لەبەرچاو بگيرێ و دروشمەکانی تر ئەم مافە رەواﯾانە
دانەپﯚش  .ئ مە کارﯾگەرﯾمان بوو لەسەر ئەوە کە ژنانی ئەو شارە کە تا ئەو
کات ناو بازارﯾشيان زۆر نەبينيبوو بە سەدان و ھەزاران ب نە دەرەوە بﯚ ناو
خﯚپيشاندانەکان و ناو مزگەوتەکان بﯚ گوێ دان بە قسەوباسی سياسی.
ھەر چەند داﯾک و باوکم لەگەڵ سياسی بوونی من بە تاﯾبەتی بە تەنھا
سەفەر کردنم بﯚ شارەکانی تر ناڕازی بوون و ک شەﯾان لەگەڵ دەکردم بە م
بە ھﯚی بارودۆخی سياسی و گەشەی خەبات و شوور و شەوقی
گەنج تی ،من و سەدان ژنی تری کﯚمە ەﯾی تەسليم نەدەبوﯾن و گو مان بە
کەس نەدەدا .روخانی حکومەتی شآ و بە دەسە ت گەﯾشتنی کﯚماری
ئيسالمی نە تەنيا ئەو خەبات و جوش و خرۆشەی خە کی کەم نەکردەوە
بە کو زﯾاتری کرد .خە ک وشيار ببوەوە و داوای مافی چارەنووس و ئازادی و
عەدا ەتی دەکرد .کﯚماری ئيسالميش دژی ھەموو ئەوانە بوو.بە ھﯚی
شەڕ کی ناخﯚش و کارەساتبار کە لە ن وان کورد و تورکەکانی نەغەدە دا
رووی دا و باری ئەمنی ئ مە ت کچوو ،ناچار شارم بەج ھ شت و لە مھاباد
نيشتەج بووم .ماوەﯾەک لەگەڵ چەندﯾن کوڕ و کچی گەنج کوميتەی ئيمداد
و ﯾارمەتی گەﯾاندن بە ئاوارەکانی کﯚردی ئەم شەڕە بووﯾن .دوواتر لە الﯾەن
تەشکيالتەوە ئەرکی بەڕ وە بردنی کار وباری ژنانی شاری مھابادم پ
سپ ردرا .ھاوکات لە ناو جەمعييەتی داکﯚکی لە ............دا بەشدار بووم .لە
راستيش دا وەھا فەزا و بارودۆخ ک بوو کەس شەوو رۆژی بﯚ نەبوو .شار
دەکو  ،روحيەی خەباتکارانە و ھﯚشياری خە ک و پ داگری لەسەر داخوازە
رەواکان لە ئەوجی خﯚی دابوو ..بﯚﯾەش حاکمانی ئيسالمی فەرمانی
جيھادﯾان دژی کوردستان دەر کرد و بە ھەموو ش وەﯾەک بەرەو داگير کردن و
قەت و عامی کوردستان ر کەوتن .ھەر ئەو رۆژە بە ب ﯾاری کﯚمە ە لەگەڵ
چەند کەس لە کادرەکانی کﯚمەلە بەرەو مەنتەقەی سەردەشت ر کەوتين.
لە ھەموو الﯾەکەوە سياسيەکان ھاتبوون بﯚ ئەوێ .دووای چەندەھا روداو و
قوبادی ماندگار بوﯾن و بە ب ﯾاری
ماجەرای جﯚراوجﯚر ،من و ھاوڕ م گو
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کﯚمە ە چوﯾن بﯚ گﯚندی ميراوێ و لە دەرمانگاکەی ئەوێ لە ژ ر دەستی
دوکتور موحەمەد رەحيمی دەستمان کرد بە کاری تەداوی و دەرمانی خە کی
مەنتەقە .ھەر لەوێ چووﯾنە الی خەﯾاتی د يەکە و ﯾەکی دەست ک جلی
پ شمەرگانەمان بە دورﯾن دا و دەمانچەﯾەکمان لە خﯚمان دا و وەکو
پ شمەرگە رەسميەتمان دا بە خﯚمان.لەگەڵ داگير کردنی زﯾاتری شار و
گوندی کوردستان لە الﯾەن کﯚماری ئيسالميەوە ئ مە رۆژ بە رۆژ زﯾاتر مەجبور
بە پاشەکشە و ھە کشان بەرەو سنوورەکان دەبووﯾن .لە ھەموو ئەم ماوەش
دا بە داﯾم لە ژ ر بوردمان و تﯚپ باران و تەقەی ھ ليکﯚپتەرەکانی دوژمن دا
ھەموو گوند و ک وەکانمان بە پ ب ی .زۆر گوند چﯚڵ
بووﯾن .من و گو
کرابوون و خە کەکەی لە ترسی ھ رشی دەو ەت راﯾان کردبوو .زۆر جار لە
و چەند دانە ھاوڕ ی تری ئ مەی ل بوو و کەسی
زۆر گوند ھەر من و گو
تر .بە سەر ھەموو سەختيەکان و ئاوارەگی خە ک و برﯾندار بوونيان و
برسيەتی و مەﯾنەتەکانياندا جار و بار لەو د ھاتە چﯚ ە دا ھەست کی تاﯾبەتی
و خﯚشيشمان پەﯾدا دەکرد ئەوﯾش ھەست بە ئازادی بوو ،و ت چﯚڵ بوو و
من و گو ش دەچوﯾن بﯚسەر کانی دێ و خﯚمان و جلەکانمان دە شورد و
قژی ﯾەکمان کورت دەکردەوە و قسەمان دەکرد .ج ی سەرنجە کە ھەميشە
و لە ھەموو ئەم کاتانە دا کﯚپتەر بە سەرمانەوە بوو و بﯚردمانی دەکرد .زۆر
زﯾاتر لەگەڵ تيمی پزﯾشکی
د ھاتمان ب ی و خە کمان بينی .من و گو
بووﯾن .لە گوندەکان دەماﯾنەوە و خەلکمان تداوی دەکرد .چەندھا پياومان
دەرمان کرد کە بەسەر مين کەوتبون و قاچ و دەستيان پەڕﯾبوو .رۆژ ک لە
گوند ک پياو کی ھەژار ھاواری بﯚ ھ ناﯾن وتی ژنەکەم خەرﯾکە ئەمرێ،
دەست و بردمان کرد و بە ب ئەوە زۆر لە
منالەکەی ناب  .من و گو
مامانی بزانين ،لەتاو رزگار کردنی ژنەکە ھەموو شت کمان زانی و منا ەکامان
بە دنيا ھ نا و ژنەکەش ب وەی نەجاتی بوو.ئ مە لەم ماوە دا بە ﯾارمەتی ژن
و م رد کی گەنجی زۆر م ھرەبان کە لە گوند کی نزﯾک سنوور دەژﯾان ،تەواوی
مەنتەقەی سوت نراوی کوردستان کە بە مەنتەقەی موحەڕەمە دەناسرا
گەڕاﯾن .ئ مە دەﯾان گوند و باخ و کانياومان بينی کە و ران کرابوون،
سوت نرابوون و تەق نرابوونەوە .ئەم سەفەر و گەڕان و ژﯾان لەگەڵ خە کی
زۆ م ل کراوەی کورد ،ھەست و فکر و دەرکی ئ مەی زۆر گﯚڕی بە نيسبەت
زۆ م و زۆری دﯾکتاتﯚرەکان لە خە کی کورد.پ وﯾستە ب م کە لە ھەموو ئەم
ماوە دا ئ مە وەکو پ شمەرگەی ژن زۆر بە گەرمی و ر زەوە لە الﯾەن خە کەوە
وەردەگيراﯾن .خە ک بە پ شوازمان دەھات و گو يان بو قسەکانمان دەگرت.
دﯾاردەی پ شمەرگەی ژن بﯚ ھەموو کەس ئاساﯾی بوو .دوای ماوەﯾەک
مانەوە لە ش ن چووﯾن بﯚ خ ی ناوزەنگ بﯚ الی ﯾەکيەتی نيشتمانی
کوردستان و ميوانی ئەوان بوﯾن .الحەق ر زی زۆرﯾان ل گرتين ،لە مام
جەالل و ھ رۆخانەوە بگرە تا ھەموو کادر و کەساﯾەتيەکانيان .ھ رۆخانمان
کەمتر دەبينی چون زۆر سەرقاڵ بوو بە کام راکەی و ئيش و کاری تر و زۆرتر
لە ناو پ شمەرگەکان دا بوو .بە م زۆر جار لەبەر دەرگای چادرەکەی مام
جەالل لەگە ی دادەنيشتين کە ھەميشە خەرﯾکی کت ب خو ندنەوە بوو و
بەحسی سياسيمان دەکرد .دﯾارە زۆرتر ئەو قسەی بﯚ دەکردﯾن .مام جەالل
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من و گو ی لەگەل خﯚی دەبرد بﯚ ميوانی مقەرەکانی باقی ھاوڕ يانی
سەرکرداﯾەتی ﯾەکيەتی و ئ مەش شانازی ئەوەمان پەﯾدا کرد ھەمووﯾان
بناسين .ھەر ئەو کات دەورەﯾەکی ئاموزشی نيزاميشيان بﯚ داناﯾن و ف ری
زۆر شتيان کردﯾن 3 .مانگ ژﯾان لە ناو ﯾەکيەتی نيشتمانی دا بﯚ ئ مە زۆر بە
کە ک و بە نرخ بوو .زۆر شت ف ر بووﯾن و زۆر تەجروبەی باشمان وەرگرت.لەم
چەند مانگە دا کوردستان و کﯚمە ەش زۆری ئا و گﯚڕ بەسەر ھاتبوو،
بزوتنەوەﯾەکی موقاومەتی بە ھ ز لە الﯾەن خە ک و پ شمەرگەوە دەستی
پ کردبوو .ھ زەکانی رژﯾم لە زۆربەی شارەکان پاشەکشەﯾان پ کرابوو.
ر کخستنە نھ نيەکانی کﯚمە ە زۆر بە ھ زو چاالک بوون ،کﯚمە ە خﯚی بﯚ
دەورەﯾەکی تازەی خەباتی بەرب و ئامادە دەکرد ،ئامانج ئازاد کردن و
پاشەکشە پ دان بە کﯚماری ئيسالمی و وەدﯾھ نانی ئامانجە رەواکانی خە ک
و ئەسپاردنی
بوو .سەرکرداﯾەتی دوای قسە و باس لەگەڵ من و گو
بەعز ک کار ئ مەﯾان بەرەو سنە بەڕێ کردەوە .لە سنە دوای ماوەﯾەک ئ مە و
مەلەکە مستەفاسو تانی و ناھيد بەھمەنی و فەھيمە قوتبی و تەلعەت
خالدی و نەسرﯾن زەکەرﯾاﯾی و شەھين وەتەندوست و پەروﯾن نەودنيان و
منير ...کوميتەی ژنانی کﯚمە ەمان دروست کرد .ھەر ﯾەکەی لە شو ن ک و
لە شار ک دەستمان بە کار کرد .ئەرکەکانی ئ مە زۆرتر پ وەندی بە ژنانەوە
بوو .بە سەدان ژنی رووناکبير و کر کار و زەحمەتک ش چ وەکو ر کخستن و چ
وەکو الﯾەنگر لەگەڵ کﯚمە ە کەوتبون .ھ زی ژنان چ بﯚ خەباتە گشتيەکان دژ
بە کﯚماری ئيسالمی و چ لە پ وەند لەگەڵ خواست و بيری ئازادﯾخوازانە و ﯾە
کسانيخوازانه ،چاالکترﯾن و ئامادەترﯾن ھ زی ناو خەبات و ناو مەﯾدان بوو .ھەر
بﯚﯾەش کﯚماری ئيسالمی ھەستی بە خەتەری گەورە لە کﯚردستان دەکرد و
بﯚی تەحەمول نەدەکرا ژنی کورد لەم رادە لە وشياری و ئازاﯾەتی دا ببين .
ئەوە بوو کە ئەوەڵ ئ عدامی ژن لە کوردستان دەستی پ کرد و ھەر لە
سەرەتاوە ﯾەک ک لە باشترﯾن و چاالکترﯾن کچەکانی شاری سەقزی بە ن وی
مەستوورەی شاسواری ئ عدام کرد .من دووای ماوەﯾەک کار کردن لە مھاباد
چووم بﯚ شاری تەور ز .کﯚمە ە تەشکيالت کی قەوی و گەورەی لەوێ ھەبوو.
دەﯾان چاالکی کر کاری و رووناکبيری غەﯾرە کوردﯾش لەوێ لەگەڵ کﯚمە ە
بوون و کارﯾان دەکرد .ئەمە چ لە زانکﯚی تەور ز و چ لە ناو بزوتنەوەی کر کاری
بەرچاو بوو .کﯚمە ە لە ناو ھەموو ر کخراوە چپ وئازادﯾخوازەکان و کەساﯾەتی
سياسی و بزوتنەوەی کر کاری و رووناکبيرﯾدا ر ز و خﯚشەوﯾستی و
پ گەﯾەکی تاﯾبەتی ھەبوو .ئە بەت ئەوکات ئ مە حيزبی کومونيستمان
دروست نەکردبو ،چون دووای دروست بوونی حيزبی کومونيست تاقە
ﯾەک کيان لەمانە لەگە مان نەمان و پشتيان ت کردﯾن .دەور و نەخشی ئ مە
ژنانی کﯚمە ە لە تەور ز زۆر بەرچاو بوو .شەوو رۆژ ھە دەسوڕاﯾن و قەت
ھەستمان بە ماندووﯾی نەدەکرد .کاری چاپ و ب و کردنەوەی ھەموو
راگەﯾاندن و رۆژنامە و خەبەرنامەکانی کﯚمە ە لە ناو زانکﯚکان و گەڕەکە
فەقيرنشينکان و کارخانەکانمان دەکرد ،لە ھەر کوێ خﯚپيشاندان بوواﯾە ئ مە
بە الفيتە و نوسراوەی خﯚمانەوە حازر بووﯾن) ،پ وﯾستە ل رە ئەمە ب م کە
ژنانی سياسی و چەپ لەم سەرەومە دا چ بە ژمارە و چ بە چاالکی تەنگيان
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بە ک.ا ھ نابوو .بەڕاستی ژﯾر و نەترس و ئازا بوون( بەش ک لە تەداروکاتی
پ شمەرگە وەکو دەرمان و جل وبەرگ و چەک و .....مان لەو وە پەﯾدا دەکرد،
دوکتور و موعاليجەی پ شمەرگەی برﯾندار کە ناردرابان بﯚ ئەوێ لە ئەستﯚی
ئ مە بوو ،بە داﯾم کﯚڕ و کﯚبوونەوەی کت ب خو ندنەوە و باسە
تەشکيالتيەکانمان بەڕ وە دەبرد و زۆر شتی تر .دوای  2ساڵ لە تەور ز بە
ب ﯾاری تەشکيالت چووﯾن بﯚ تاران .ئەو نەوعە کار و ژﯾانەمان لەو ش در ژە
پ دا .ئيتر ئەوکات کﯚماری ئيسالمی کﯚنترۆ ی تەواوی بەسەر وەزعەکەدا
پەﯾدا کردبوو .دﯾکتاتﯚری رەش با ی بەسەر ھەموو و ت دا ک شابوو .زۆربەی
سازمانە سياسی و چەپەکان زەربەﯾان خواردبوو ،گيرابوون ﯾا ئ عدام کرابوون.
بە داخەوە ئ مەش لەم ھە مەتە دڕندانەﯾە ب بەش نەبووﯾن و بەش کی زۆر لە
کادر و بەرپرس و کەسەکانمان گيران و کەوتنە ژ ر ئەشکەنجە و ئ عدام .من و
چەند کەس کی تر بە ب ﯾاری کﯚمە ە گەڕاﯾنەوە کوردستان و پ شمەرگاﯾەتی.
لەو شەوە تا ئ رە خﯚی داستان کی ترە.
سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

شارەکان:

نەغەدە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی

ژمارە50 :

جەوھەر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910965
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە51 :

چەتﯚی کەرﯾمە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010996

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە52 :

حاجی ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200907281611061906
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ەنوەر ،سا ی  1957لەشارری
ەرﯾم ،ناسراو بە حاجی ئە
ئەنوەرر ئەحمەد کە
ەبجە و ﯾانەی وەەرزشی
ە
ھە ەبجە ھاتوەتە دنياوە ،ﯾارﯾزاانی تيپی ھييوای ھە
مانی تﯚپی پ بووە،
شمەرگە بووە لەرﯾزەکانی ﯾﯾنک دا و
 1987 -1979پ ش
1
سل م
وازﯾھ ناوە .لە
ھ
شمەرگە،
ەرپرس و پ ش
دوای زﯾندانيکردن و راونانی ژماارەﯾەک لە بە
شوراﯾی و
ی کردووە لەپ کھ نانی ﯾەکەم بنکەی ش
ﯾندا بەشدارﯾی
راپەڕﯾن
شدارﯾی لە پ کھ نانی
ک 1993 .بەش
بەڕ وەەبردنی دادگا ی شﯚڕشگ انەی خە ک
ستان و
کخراوی ب کارران لە کوردس
ە کوردستان و دواترﯾش ر ک
ی ب کاران لە
ﯾەک تی
دەستەی
ی
نو نەرراﯾەتی ھەرد وو ر کخراوەککەی کردووە ،خاوەن ئيمتيااز و
کاران و خەباتتی ب کاران بوووە.
وکراوەی دەەنگی ب ک
ی
سەرانی ھەردووو ب
نووسە
شدارﯾی لەپ کھ نانی
نيشتەج بووە و بەش
ج
سرا
لەسا ی  1996لە و تی سوﯾس
ژﯾاری تا 8
ی
ەنامەی
ر کخرراوی پەنابەراننی کوردستان -ع راقدا کرردووە و مانگە
بەڕ وەبەری ناوەەندی
ەزر نەر و ڕ
ژمارە ئامادەکردووەە .ئەندامی ددەستەی دامە
چاک ە .
جينﯚساﯾدی گگەلی کورد چ
ەنفالکردن و ج
ھە ەبجە دژ بە ئە
شەمزﯾنانی  -ما پەڕی کوردستان ن ت
ی
ن
چاوە :ستيﭭان
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ژمارە53 :

ی حاجی ئيبراھيم
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011015

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
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە54 :

ن
ی ميرخان
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221214486
64825
سﯚران
ی ئەﯾلوولی س
سی دەزگای
بەرپرس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

کوردستان
ن
پارتی دﯾموکراتی

ژمارە55 :

ن
س ن بەفرﯾن
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3071440272
24857
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ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە56 :

ە ش خ ﯾەززﯾدی
سەﯾن بابە
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360810956

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە57 :

وەلوکی
سەﯾن شيو
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111056
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ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە58 :

حەسەن وەکيلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091621231761707
خە کی  :ماکﯚ
لە داﯾکبووی  :قرەب غ 1929
کاتی شەھيدبوون 1980.00.00 :
شو نی شەھيد بوون  :ئاغ گﯚل
شو نی گ کﯚ:...
چﯚنيەتيی شەھيدبوون  :رووداو
پلەی تەشکيالتی  :پ شمەرگە
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )حەسەن وەکيلی( لە-16 :
20:39:56 2011-9
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە59 :
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ەﯾی  -ھەژژار
سەن کاکە
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0929103820
09724
شمەرگەی
ی
لە پ
کەرکوکە و ﯾەک کە ە
ە
شاری
لە داﯾﯾک بووی  1962-10- 09ش
کﯚميتەی
ی
ستنی دەنھاخ لە
ەکان ،ماوەﯾە ک ئەندامی کەرتی ر کخس
د رﯾنە
 2010لە کورددستان بە
ستنی بەنەلﯚﯚکس بووە .ررۆژی 0-09-26
ر کخس
سات کی د تەزز ن کﯚچی دواﯾی کرد.
کارەس
ەکانی راگەﯾاندن
ی
ی کەنا
چاوە :تەواوی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە60 :

سەنی شييرﯾن
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0052217538
88402
ەکانی سل مانی
شە بەناوبانگە
ﯾەک لە قسەخﯚش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

ناسراو
نا

60

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە61 :

ی
ميد دۆسکی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5142232526
64746
سال 1949
ل
ھﯚکە لە
ە ،خە کی دھ
مەد عەلی(ﯾە
دالحميد ئەحم
ناوی تەواوی )عبد
ھاتﯚتە سل ماننی و
شمەرکەی کﯚﯚنە و لە شەری ناوخوە ھ
لە داﯾﯾک بووە و ب ش
مەنوسی کرددووە و
ەنشين بووە و کاری رۆژنام
ستا بوو پ ش  3ساڵ خانە
مامﯚس
ەو بابەتانەوە
الو کردووەتەووە ،بەھﯚی ئە
ی لە کوردستتان پﯚست بال
بابەتی
چوە
سا ی  2011چ
ھەرەشەی ل کرراوە بووﯾە لە سەرەتای ماانکی 9ی س
ەر و شو نە.
کەرکووک و لەو مانگگەوە ب سە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

ب سەروشو ن

شارەەکان:

ددھﯚک

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باککوور  -بادﯾنی

ژمارە62 :

ميد گەرمياانی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111066
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ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە63 :

حەمە تاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011022

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە64 :

حەمە جەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031402332291

62

سا يدا
ی لە سا ی  1949دا لە دداﯾکبووە .لە تتەمەنی  19س
شاری سل مانی
لە ش
کوڕ و  4کچ).
مندا ە ) 2ڕ
ی ھاوسەری پ کەوە ناوە و خاوەنی  6م
ژﯾانی
شی رزگاری خوازی
ەجەزا لە سا ی  1969دا پەﯾوەندی کردوە بە شﯚڕش
حەمە
ەتيدا بەسەر ببردوە.
کوردەەوە ،چەندﯾن سا ی تەمەنی ژﯾانی لە پ شمەرگاﯾە
دانيمارک
ک
ەوروپا و لە و تی
پاشان لەگەڵ خ ززانەکەﯾدا رووﯾﯾان کردۆتە ئە
کوردستان رووی
ن
ھاری خوارووی
مەزنەکەی بەھ
ش رابەڕﯾنە مە
ەج بوون .پاش
نيشتە
ەتی
ەری و کورداﯾە
بە ژﯾانی ھونە
ەوە کوردستاان لە سل ماننی در ژەی ە
کردۆتە
داوە.
ەمەجەزا
شتمانی و ئاوازی خﯚشی کوردﯾيە ،حە
سروودی نيش
خاوەننی چەندﯾن س
شاخ.
خ
کانی لە
کی تاﯾبەتی بوو بﯚ ھاوڕ ک
ەی گ و تين ک
بە دەنگە خﯚشەکە
سا يدا و لە کاتتژم ر  1:50خوولەکی  2010/10/1بەھﯚی
لە تەممەنی  61س
سل مانی
ی دواﯾی کرددوە .ھەمان ررۆژ لە گردی سەﯾوان لە س
شييەوە کﯚچی
نەخﯚش
ک سپ ردرا.
ەکەی بەخاک
تەرمە
ی رووداو
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ژمارە65 :

مە دوزی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3142226318
80158
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

خورماتوو
خ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ژمارە66 :

غەرﯾب س تە نی
د حاجی غ
مە سەعيد
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211092

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە67 :

مە سەﯾد
حەم
64

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011011

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە68 :

ەعيد
در کامەال  -مەال سە
حاجی قاد
مە عەلی ح
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0305153510
03830
 12،50ی
 ،2009کاتژم ری 0
2
ھەمەدان لە -04-05
ن دەستەی ھ
مەرگەی د رﯾن
پ شم
خەستەخانە لەشاری ﯾﯚﯚتﯚبﯚری لە و تی
ە
خﯚشييەوە لە
شەو بە ھﯚی نەخ
ی کرد.
د کﯚچی دواﯾی
سوﯾد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە69 :

ی
مەسوور دووشيوانی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9221503178
88554
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە70 :

مەی ش خ حەسەن بەفراوی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011006

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە71 :

مەی فەرەج
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316093443
33946
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ەک ﯾارﯾدەدەرری جەالل تا ەبانی بووە ببﯚ کاروباری ککﯚمە ﯾەتی.
ماوەﯾە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە72 :

سەالم
مەی مام س
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361010995

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە73 :

مەی مەال شەرﯾف
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011016

سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە74 :

حەو ز ھيرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011026

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە75 :

خاليد خولە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110152353251
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د مەحمودە.
ناوی تەواوی خاليد
1لەگوندی باننی بنﯚکی بنااری سور ن للەداﯾکبووە .
1956
ەرۆکی خ ی غەوارەﯾە.
سەبەشﯚڕشی کوردەوە کرددووە لەناو )کﯚﯚمە ەی
ی
ی
 19پەﯾوەندﯾی
ـ 974
دەران(دا 1976/8/ 15 .بووەەتە پ شمەرگگە .
رەنجد
ەمی سەرەتااﯾيە.
ی تا شەشە
ی خو ندەوارﯾی
ـ پلەی
انی رژ می
لەسەردەمی حوکم ی
ی
رابردوداو
و
شتاکانی سەددەی
سا نی ھەش
لەسشار بووەو ھەروەک بﯚ چەنند سا ک ئەنندامی مەجلييسی
سدا موستەش
بەعس
ە(ی
ميداليای ئازاﯾەتی) ،نوط الشجاعە
ی
تەنفيززی بووەو لەوو ماوانەشدا پ نج
حس نەوە پ درراوە.
ەن سەدام ح
لەالﯾە
نيشتمانی
ی
تی
ﯾش ،ناوبراو لەرﯾززەکانی ﯾەک ی
،
ی 1991
پاش راپەرﯾنەکەیش ،لەم چەند سا ەی
ستاندا کارﯾکرردوەو پاش دوورکەوتنەوەی لەو حيزبەش
کوردس
ەتی بووە.
دا سەرقا ی کاری بازرگانييو بە ندەراﯾە
دواﯾيد
کوژراوە.
ە
چەند چەکدار کەوە
مانی لەالﯾەن چ
رۆژی  ٢ ٠١٣-٠٢-٢٣لە سل ی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

(جاش)

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە76 :

ی
د گەرميانی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111060

سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە77 :

خدر پشتئاشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111052

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە78 :

خدر تەمەنناﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103010515062647
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پ.م د رﯾن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

حدکا
حزبی د موکرااتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە79 :

خدر سوارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211088

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە80 :

مەال
خدر سﯚفی م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910976
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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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە81 :

خدر قاميشی  -وەستا خدر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1110141546
62529
لە زماانی خﯚﯾەوە:
سەربە
ە
کی گوندی قامييشم
ناوی تەواوم )خدر فەتاح حوس ن(ە ،خە ی
گوندی قاميش لەدداﯾکبووم .تا پﯚﯚلی
ی
 195لە
شارەد ی ماوەت .لەسا ی 55
مانی
شان لە سل م
ەکردووە .پاش
شەمی سەرەەتاﯾيم خو ندوووە ،تەواوم نە
شەش
ەج بووﯾنه .
نيشتە
زی
ھە گرت و لەڕﯾززەکانی ھ ی
ەرگاﯾەتيم ە
چەکی پ شمە
سا ی  1981چ
لە س
دا تا کﯚتاﯾی  1985لەسنوووری
نيشتمانی کوردستاند
ی
مەرگەی ﯾەک تتی
پ شم
دا ئيشم
تيپەکاانی ) (47و تتيپی )(37ی شارباژ دابوووم .لەپ شدا لە ر کخستند
دەکردد ،بە م پاشاان لەبەشی عەسکەری ﯾەکسەر کردﯾانم بە فەرمااندەی
شمەرگاﯾەتی بھ نم وەکو پپلە ج گری
مەفرەەزە .بەر لەوەەی واز لە پ ش
فەرماندەی کەرت بووم ،بە م للەوکاتەدا ب ﯾاار وابوو بکر م بە فەرماندەەی
شين.
شەھيد عومەر چاوش
د
چاوشين کە ەکنی بوووم،
ن
ت .ج گری عوممەر
کەرت
ەن
ەوە بﯚ کەرتەککەی کەمال ش خە کە لەوکاتەدا لەالﯾە
ی گواستميانە
دواﯾی
ی کرابوو .بەوجﯚرە منيان ککرد بەل پرسراوی ئەو کەرتتە
ﯾەک تيييەوە زﯾندانی
تاﯾەک کی تری بﯚ ددادەن ن .کەواتە خﯚم بەڕەەسمی نەبوووبووم بەفەرماندەی
تەسليم بە
م
ەی لەگە ماببوون
ت .لەمانگی ﯾاانزەی 1985ددا من و ئەوانە
کەرت
فەرماندەی مەفرەزە خااسە.
ی
مە
حکوممەت بووﯾنەوە  .پاشان بووم
ما پەڕی دەنگووباس
ەدﯾنی فەق عەبدو  -م
چاوە :نەجمە
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

جاش)
(ج

ژمارە82 :

خەبااتە رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271648025
58747
ەتی
ی 85ی بەڕانە
مەرگەی تيپی
پ شم
ن :زە
شو ن
ی 1989
کات :مانگی ﯾەکی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە83 :

زوور
دﯾجە مەعز
خەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1192029416
63900
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شناو و مام
ەروەر و خﯚشن
ەﯾەکی ن شتمانپە
ی
لە بنەما
شاری شنﯚ لەدداﯾک بووە! ە
لە ش
مام و خا يەوە ف ری ئەلف –ب
دی دا گەوەرەە بووە! بە ھﯚﯚی باب و م
ناوەند
سەرەتاﯾی و ددەبيرستانی لە شنو خو نندوە
کورداﯾﯾەتی بووە! ققﯚناغەکانی س
ھاباد تەواو کردوە!
شسەرای موووقەدەماتی ککچان لە مەھ
ودﯾپلﯚﯚمی لە دانيش
ندن داوە
شمەرگاﯾەتی دا و رای کاار کردن در ژەەی بە خو ن
ی
ن لە ژﯾانی پ
پاشان
سا(ی
ليسانسی حقووق)ﯾاس
ی
کﯚکانی باشوووری کوردستاان
ەک ک لە زانکﯚ
ولە ﯾە
داری لە
شەوە بە بەشد
ھەر لە سەرەەتاﯾی شﯚرش
ی سياسی ھ
وەرگررتووە! چاالکی
ئەرک و بەرپرساﯾﯾەتی ئەو لە ن و
ک
شاندانەکان ددا دەست پ کردوە!
خﯚپ ش
ش دا برﯾتين لە :
شورش
الوانی دﯾموکرات دا
ی
1کاررو چاالکيە سياسی ﯾەکاننی کە لە ﯾەککيەتيیدەستتی پ کرد!
ەندامی کﯚمييتەی شارستتانی شنﯚ و ببەرپرسی ناووچەی
سا ی  1358ئە
2سسەن نوران بوووە!
حەس
ھاتبوو لە
و
ی کﯚميتەی" ننەخش" بووە! ئەو کﯚميتەﯾﯾە پ ک
3- 1ئەندامی
1359
شنو!
نەغەدە ،پيرانشار و ش
،
ئەنداممانی کﯚميتە شارستانەکاانی
1359
ﯾەکيەتيی ژنان بووە!
ی
بەرپرسی
ی
ەر لەسا ی 9
4ھەنﯚی بەج ھ شت و لە ددۆلی
ی سا ی  1359شاری شنﯚ
5لە کﯚتاﯾيەکانیت( و پاشان لە شاخ و دۆلەکانی کوردستان
ی سەردەشت
د موککرات)زمزﯾرانی
ساوەتەوە!
گيرس
ھەوا ەکانی ککوردی بﯚ
ستان بەشی وەرگ رانی ھ
سەرەتا لە رۆژننامەی کوردس
6سسی دەستی ببە کار کردوە!
سەر زمانی فارسی
ران
رادﯾﯚ دەنگی کوردستانی ئ ن
ﯚ
ش ماوەﯾەک بﯚتە کادری ررەسمی
7پاشستی بە
زمانی فارسی دەس
ی
بﯚ سەر
ی ھەوا ەکاننی کوردی ﯚ
شی وەرگ رانی
لەبەش
کار کرردوە!
سی
لە بەشی فارس
رادﯾﯚ و و ژەری ە
ﯚ
ش ماوەﯾەک بﯚتە کادری ررەسمی
8پاشدەست پ کردوە!
ت
وپاشاان بەشی کووردی
بەشی
ی
بەرنامەی وەک
ی
9بەررپرساﯾەتی ننووسين و بەر وەبردنی سستﯚ
مەل-ی وەئەس
ەختياری کﯚم
گرەکان و بﯚ بە
ی نامەی گو گ
ھيدان ،والمی
شەھ
گرتوە!
ستان
سەران لە رۆژژنامەی کﯚردس
ڵ ئەندامی دەەستەی نووس
10مماوەی  5ساڵسەر ژنان و
ئﯚرگاننی کﯚميتە نا وەندی دا بوووە و بەدەﯾان وەتاری کﯚمەالﯾەتی)لەسە
ی نووسيوە!
مندا ن(و سياسی
گﯚﭬاری)ژنان( بووە و
(
ەرپەرەستی گ
ھاور يانی سە
ساڵ و رای ھا
11بﯚﯚ ماوەی  5سسيوە و وەرگييراوەتەوە!
ەالﯾەتی نووس
سياسی وکﯚمە
بە دەﯾان وتاری س
بونيادی پشتيوانيی لە ر کخراوە سينفی
ی
سی
ش ساڵ بەرپرس
12مماوەی شەشدﯾموککراتيکەکان بوووە!
لە
مﯚکرات دا بەشدار بووە ،جگە ە
ت
نگرەکانی حيززبی د
ە ھەموو کﯚنگ
13لەکﯚنگررەی  7کە لە دەرەوەی و ت بووە!
ئەندامی کﯚميتەی نناوەندی حيزببی
ی
کﯚنگرەی 15
ی
 11تا
ە کﯚنگرەی 1
14لەدﯾموککرات بووە!
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 15ئ ستاش لە تاراوگە دوور لە ز د وخزم و کەسان بﯚ نەتەوەکەی خەباتدەکا!
16لە ماوەی  33ساڵ پ شمەرگاﯾەتی و شﯚرش دا گەل ک چەرمە سەریونەھامەتی لە پ ناو ئازادی گەلەکەی دا چ شتوە!

سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

سياسەتمەدار

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

شارەکان:

شنﯚ

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی

ژمارە84 :

خەليل سەرکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091309064888796
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تی
ن لەئ ستادا و فەرماندەی کﯚنی ﯾەک ی
سوڕاوی گﯚڕان
ھە س
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

پارت:

بززووتنەوەی گﯚﯚڕان

ژمارە85 :

دارا ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0423090155
51721
ساڵ )(1991 -1985
رۆژنامەنووس  -جگە لەووەی ھەفت س
س
شاعيير و نووسەر و
ئەدەبيی و راميارﯾی و ھزرﯾی
ی
پەرتووک کی
ک
چەند
مەرگە بووە ،چ
پ شم
لە شاخ دەستتی
کيش پ ش راپەڕڕﯾنی  1991ە
چەند سا ش
ەمھ ناوە و چە
بەرھە
کردووە و لە سا ی  1994وەک سەرنووسەرری
ە
ی رۆژنامەنوووسيی
بەکاری
مەی ئەم ۆ( ﯾەکەمين بەرردی
ی ناحيزبيی ببەناوی )رۆژنام
ﯾەکەممين رۆژنامەی
ناوەناوەەش وتار و
ش
سەربەخﯚی ککوردی داناوە،
ەرﯾی ئازاد و س
بناغەی رۆژنامەگە
سی لە گﯚﭬار و رۆژنامەکانی ناوەوە و دەرەوەی و ت
ی رۆژنامەنووس
بابەتی
ساڵ ) (2006 - 2003سەررۆکی )کﯚمە ەی
ب وکرردۆتەوە ،بﯚ مماوەی چوار س
وەبەری
ی
ستاش بەڕ
ش
رکليس( بووە لە بەرﯾﯾتانيا ،ئ
(
ی -ک
نبيرﯾی کوردی
رۆشنب
ەڕی ئەم ۆ( ﯾﯾە.
)ما پە
ەڕی کوردستان ن ت
چاوە :رزگار ککﯚچەر  -ما پەڕ
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ
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جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە86 :

دل ر ش خ بابە رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211068

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە87 :

دوکتﯚر رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211077

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە88 :

رابەرر رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0714091955
51820
لە زماانی خﯚﯾەوە:
ناوی تەواوم )فازڵ
ئەو سا ەی حەررەس
ح(ە ،لە سا ی  1963و
ڵ رەشيد سا ح
تانی خو ن و ئاگگرو مەرگ کردد ،لە
قەوميييەکان باشوووری کوردستاانيان خە ی
پار زگای کەرکووک
چکەی پرد ی سەر بە ر
سەربە شارۆچ
ی )کتکە(ی س
گوندی
مار کراوم .تا پپﯚلی
رەگەزنامە بە لەداﯾکبوووی  1965تﯚم
ە
کبووم .بە م لە
لەداﯾک
ھەرەسی شﯚﯚڕشی
دووە ،دوای ھ
گوندی کتکە خو ند
ی
ەمی سەرەتاﯾﯾيم لە
پ نجە
شان بﯚ ناو
ەمان راگواستتراﯾن و چووﯾننە گوندی قەررەبەگ و پاش
ل لە گوندەکە
ئەﯾلول
ەرەتاﯾی و ناووەندﯾم لە پرددێ تەواو کردووە.
چکەی پردێ  .قﯚناغی سە
شارۆچ
کەرکوکم تەواو کرد ،ھەمان ساڵ لە
م
ەی مامﯚستاﯾﯾانی
سا ی  1983خانە
ەﯾوەندﯾم
مەزرام .لە کﯚﯚتاﯾی سا ی )(1980وە پە
ە مامﯚستا دام
ی دەرماناو بە
گوندی
 198دوای
سياليستی ککوردستان کررد .سا ی 84
ی حزبی سﯚس
کخستنەکانی
بە ر ک
سﯚسياليست لە پردێ ئااشکرا بوو بووومە
ت
ەکانی حزبی
ی ر کخستنە
ئەوەی
موکراتی
ی حزبی سﯚﯚسياليستی کوردستان /ئئيتجاھی دﯾم
مەرگە لە رﯾزی
پ شم
ئەندامی دەستەی نوووسەرانی ئا ی
ی
شگ ر .لە سا ی  1986بووومە
شﯚڕش
شاخ .ھەر لەککاتی پ شمەرگاﯾەتی
سەردەمی ش
ی و گﯚﭬاری پ شکەوتنی س
ئازادی
لە ئەننجامی ھە و ست وەرگرتتن لە سەرکررداﯾەتی ئەوککاتەی حزبی
سياليستی کووردستان /ئيتتجاھی دﯾموککراتی
شگ ر ،دەسگيير کرام و
شﯚڕش
سﯚس
ِ
ەتی حزبی ناوبراو لە ر گا لە
بارەگای سەرکرداﯾە
ی
ی گواستنەووەم بﯚ
لەکاتی
لە ژ ر فشارو ببەناچاری لە
سەر بە دﯾنارتتە رامکردو ە
ی )بان (ی س
گوندی
بوومەوە.
ە
سةرةةتای 1988دا تەسليم بە رژ م
ەڕﯾنی بەھارری  1991لەگگەڵ چەند برادەر ک و بە پپا پشتی جەم
لە راپە
ماوەری
مان لە
شمەرگە شارۆۆچکەی پرد م
ەشدارﯾکردنی ھ زی پ ش
ی
شارەکە و بەب بە
دەستتی بەعس رززگار کرد.
ەس وە
ەی مامﯚستاﯾﯾەتی و لە بنە
سا ی  1994جار ککی دﯾکە گەڕڕامەوە پيشە
لە دوو حزبەکە لە
ھيچ ﯾەک ک ە
مل نەدانم بﯚ ھي
ە ئاکامی ل
ە مامﯚستا .لە
بوومە
ەبووە،
ەسەر بردووەەو رۆژی وا ھە
شترﯾن ژﯾانم بە
ناوەڕڕڕستی نەوەد ەکاندا ناخﯚش
کی ئاسنم لە گيرفان نەببووە.
دﯾنار ک
 1992لەگەڵ چەند برادەر کدا )ر کخراووی دەستەی راپەڕﯾن(مان
ای2
ەوەی
دنی )بزووتنە
سی دامەزراند
دامەززراند .سا ی  1995بەشداری کﯚنفرانس
ھەر لەو کﯚنفررانسەشدا دەەستەی راپەڕڕﯾن
جوتياررانی کوردستتان(م کرد ،ھ
78

لەگەڵ بزووتنەوەی جوتياراندا بوونە ﯾەک ر کخراو .ئەندامی بەشی
راگەﯾاندنی بزووتنەوەی جووتياران بووم .لەدوای پەالماری ﯾەک تی بﯚسەر
بزووتنەوەی جووتياران بوومە سەرنووسەری ب وکراوەی پا ە کە زمانحا ی
بزووتنەوەی جووتيارانی کوردستان بوو .سا ی  1997بەرنامەی دەنگی
جووتيارانم لە رادﯾﯚی ئازادی ھەول ر ئامادە دەکردو ھەمان بەرنامە بﯚ
سەرجەم رادﯾﯚکانی ئازادی )شەق وەو سﯚران و سل مانی و چەمچەماڵ و
کەالر(ی حزبی شيوعی کوردستان رەوانە دەکراو پ شکەش دەکرا ،ھەر
ھەمان ساڵ بوومە سەرنووسەری ب وکراوەی )دەنگی جووتياران( سەرەتا
بەناوی )اللﯚ جافەر( و دواترﯾش بەناوی )رابەر رەشيد( .لە بەھاری 2003
بەھاری رووخانی بەعس بﯚ ماوەی سآ رۆژو س شەو وەکو پەﯾامن ری
تەلەفزﯾﯚنی ئازادی کەنا ی ھەول ر ،پەڕﯾنەوە بانی سا ەﯾی و راپﯚرت کی
دەگمەنمان لەسەر ناوچەکەو ب دەسە تی سوپای رژ م ئامادە کرد کە لە
ھەول ردا دەنگی داﯾەوە .لە ﯾەکەم رۆژی رزگارکردنی پردێ و کەرکوک وەکو
پەﯾامن ری تەلەفزﯾﯚنی ئازادی ﯾەکەم راپﯚرتمان لەسەر رزگارکردنی پردێ و
دووبزو کەرکوک گەﯾاندەوە ھەول ر کە زۆربەی خە کی باوەڕی نەدەکرد
کەرکوک رزگار کرابآ .
لە رۆژانی ) 5و 6ی ئەﯾلولی  (2003لەگەل ژمارەﯾەک رۆشنبيری شارۆچکەی
پردێ ﯾەکەم کﯚنفرانسی )سەنتەری رۆشنبيری پردێ(مان دامەزراند و بە
سەرۆکی سەنتەرەکە ھە بژ ردرام.
ھەر لە سا ی )(2003وە سەرنووسەرو بەرپرسی ھەردوو ب وکراوەی
)پرد ی براﯾەتی( و )پرد ی ئازاد(م) .پرد ی براﯾەتی( لەالﯾەن کﯚميتەی پرد ی
حزبی شيوعييەوە دەردەکرا .پرد ی ئازادﯾش سەنتەری رۆشنبيری پردآ
دەرﯾدەکات و تا ئ ستا سەرنووسەرﯾم.
لە نيسانی ) (2008وە ئەندامی لقی کەرکوکی سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی
کوردستانم .ئەندامی فيدراسيﯚنی رۆژنامەنووسانی جيھانيشم .پەﯾامن ری
تەلەفزﯾﯚنی ئازادی کەرکوکيشم.
جگە لە نووسينی بابەت و رﯾپﯚرتاژو کاری رۆژنامەوانی دﯾکە ،بەکاری
وەرگ انەوەش خەرﯾکم و کتيب کم بەناوی )پ شەکييەک بﯚ زانستی
راگەﯾاندن( لە نووسينی دکتﯚر حەبيب کەرکوکی وەرگ او دەزگای موکراﯾان
بەچاپی گەﯾاند.
دوو رۆمان و س کت بی وەرگ دراو لەسەر بوارەکانی راگەﯾاندن ئامادەی
چاپن .ئ ستا قوتابی قﯚناغی چوارەمی زانکﯚی ھﯚ ەندەی حوڕەم لە
کەرکوک /کﯚليژی راگەﯾاندن بەشی رۆژنامەنووسی.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز رابەر رەشيد بﯚ کورﯾپ دﯾا سەبارە بە ژﯾان و
کارنامەی خﯚی لە 2009-07-14
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )رابةر رةشيد( سەبارەت بە
)رابەر رەشيد( لە22:28:14 2011-11-5 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ی کەس:
جﯚری

ررۆژنامەنووس

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ککەرکوک

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە89 :

ەم
کوکی  -ماام رۆستە
ستەم کەرک
رۆس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103170356
62356
ئەندامی گﯚڕانە.
ی
ستا
ﯾەک تی بوو و ئ س
سەربازﯾی ک
سەرککردەﯾەکی س
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سەربازی
س

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

ەڕ ەمانتار
پە

ژمارە90 :
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ر باز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910985
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە91 :

رەحمان رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211082
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە92 :

رەسوڵ عومەر لەتيف  -وەستا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110213004910549
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کبووە
ەرکوک لەداﯾک
سا ی  1963لەکە
ەی
زی پ شمەرگە
خستنەکانی ﯾەک تيو ھ ی
سا ی  1979پەﯾوەەندﯾی بەڕ کخ
ستانەوە کردووە
کوردس
سياسييەکانی زانکﯚی سل مانی تەواوککردوە
ی
ی زانستە س
کﯚل ژی
تييە
ما ی ﯾەک ە
سراوی مە بەنندی چەمچەم
ل پرس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ککەرکوک

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ژمارە93 :

د
زاھيير مەحمود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0129104122
23344
شاری سل ماننی چاوی بە دنيا ھە ھ ناووە ،لە دوای سا ی
سا ی  1956لە ش
باوەشی
ی
ەندا
ستەﯾەوە ھﯚ ە
ئەوسووتانە زۆرەی جەس
ە
ی
 1976ە وە بەھﯚی
ستردامی ھﯚ ەندا ژﯾان بەڕڕێ
ەشاری ئەمس
بﯚگرتﯚﯚتەوەو وەکو پپەناھەندە لە
دی
ھاوسەر کی ھﯚ ەند
ر
ت لەوکاتەوە تتا ئ ستاو کە ئ ستاش لەگگەڵ
دەکات
سەختەی
خ
ەو بارە
دوای ھاتنی و ئە
ستوە ،لە ی
ی )مارتای( ژژﯾانيان ر کخس
بەناوی
کی زەحمەت دا ئەو رۆژگاررانەی
ی سووتاوﯾەککەی بە ژﯾان ک
ی وئازاری زۆری
ژﯾانی
ەی برﯾنە سااڕ ژنەکراوەکاننی کە چەندﯾﯾن
ت پەڕاندووە لە ئازاررو ئەشکەنجە
وەک
نەشتتەرگەری جﯚرراو جﯚری بﯚ ببەئەنجام گەﯾﯾەنراوە ،سا ی  1968ک
پياوانی رژ م بەھﯚی
ی
لەبەرخو ندن،
و
ئاساﯾی ومندا ک
ھەموووکەس کی ئا
کﯚمﯚنيستی ع راق )با ی قيادە مەرکەزی(
ی
پارتی
ی
مەرگەی
ەوە ،کە پ شم
کاکيە
بە فيشەک ک قاچيان پ کاوەەو
چووبووونە سەرﯾان ولەتەمەنی  11سا يدا ە
82

برﯾندارﯾان کردوە ،ئەم کارە بﯚتە ھﯚی ئەوەی کە ژﯾانی ت ک بداو لەمالوال
کەوتﯚتە خﯚشاردنەوە و لەوکاتەوە وەک مندا کی فەرامﯚشکراو ت کە ی
خەباتی پ شمەرگاﯾەتی بووە و چﯚتە رﯾزی لەشکری شﯚڕشگ ی کوردستان
وبەشداری لەخەباتی شﯚڕشی ئە ﯾلولی مەزن کردوە.
پاشان وەک پ شمەرگەﯾەکی کورد لە شﯚڕشی ئەﯾلولی مەزندا
ھەربەگەنجی کەتەمەنی  18ساڵ بووە لە چيای زۆزک بە بﯚمبای
قەدەغەکراوی جيھانی )فسفﯚڕ( کەو ت کی کﯚمﯚنيستی وەک سﯚﭬيەت
دابووی بەڕژ می ع راق بەخەستی برﯾنداربووە ،ھەر وەک دە ت ئەم
کارەساتە ھەموو ژﯾان وبوونی کورتکردەوە بﯚ برﯾندار کی جەنگ ،ئەوکاتە ھيچ
زمان کی ئەوروپی نەزانيوە ،پاشان ئەمەرﯾکيەکان گەﯾاندوﯾانەتە بەرﯾتانياوبە
ھﯚی داخ بوونی لە نەخﯚشخانەﯾەکی لەندەن لە مردن رزگاری دەب  ،زۆر
جار لەالﯾەن ئەمەرﯾکا و سيستەمە جيھانيەکانەوە ئەم برﯾندار بوونەی ئەميان
بﯚ ئامانجی سياسی بەکارھ ناوە کە لە نەخﯚشخانەی )نﯚنﭭيرستی کﯚل ج
ھﯚسپيتەڵ( ی لەندەن کەوتبوو دەﯾان رۆژنامە و کەنا ی تەلەفزﯾﯚن چووبوونە
سەردانی و چەندان و نەی ئەوﯾان گرتووە ،وەک گەمەﯾەکی سياسی و
)ڕﯾکالمی سياسی( دژی بلﯚکی سﯚشياليستی ئەوسای )سﯚﭬيەت(
بەکارﯾان ھ ناوە کە چﯚن ئەو وەک پ شمەرگەﯾەکی کوردستان پ ی
برﯾنداربووە.
سەرچاوە :ساسان دەرو ش  -ما پەڕی کوردستان ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

قوربانيی ف ۆکە

ژمارە94 :

زاھيری مام عەلی سەمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030711212464375
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مستەفا
عەلی حمد م
ەواوی زاھير ع
ەن ناوی تە
خا ە زاھيری مام عەلی سەمە
سا ی  1946لە گەڕەکی سەرتەمتەمانی
ن مەال عەبدا لرحمان ،لە س
ئەمين
خا ە
دەﭬەرە ھە ناوە .خ
ە
نەکانی ئەم
ی
باخە د ف
ە
ی بە رەزو
ی کﯚﯾە چاوی
شاری
سەختی شﯚڕشی ئەﯾلول،
ی
ە ت کﯚشەرە دﯾارەکانی رۆۆژانی
زاھير ﯾەک ک بوو لە
ەشداری لە ززۆر داستانی پ
لە خﯚبوردوو بە
مەرگەﯾەکی ئئازا و بو ر و ە
پ شم
کﯚﯾە و
ە
لە دەﭬەری قە دزێ و
کردوە بەتاﯾابەت ە
ە
نەبەرددی ئەم شﯚڕڕشەدا
دی خوليای
می دواناوەند
لە پﯚلی س ەم
شناوەتی .ئەم کە ە پياوە ە
خﯚشن
ەمدﯾدەکەی ددەکاتن
زۆرداری گەلە ستە
ی
بە زولم
کورداﯾﯾەتی دەب ت و ھەست ە
ئەگەررچی لە خو نندنەکەی زۆر سەرکەوتوو زﯾرەک دەب ت بە م کات کە
ەست کردن ببە
ەزن ھەلدەگييرس بە ھە
ی ئەﯾلولی مە
ەی شﯚڕشی
ب سە
خاتە سەر بەررژەوەندی تاﯾببەتی
گەلەکەی دەخ
ەرژەوەندی گە
سيارﯾەتيەوە بە
ل پرس
خاک و گەل
تامەزرۆی ئازادی ک
ی
ی خەبات و ووەک ئاشق ک بﯚ
خﯚی دە چ تە کﯚڕی
موونەی
شەکانی کوردستان دەکاتتن و دەب تە نم
و وو ت روو لە شااخە سەرکەش
شا و دەﯾگوت ئەوانەی
کی ھەلدەک ش
مەرگاﯾەتی .ز ۆرجار کاکە زاھيرم ئاخ ی
پ شم
تا و شەھادەددارن لەمن زﯾررەک تر نەبووون بە م من ئازادی
ستا مامﯚستا
کە ئ س
زۆرﯾش ت دا
ژە بە خو ندن بدەم کە ﯾش
نەم توانی در ە
گەلەککەم ال گرنگترر بوو بﯚﯾە م
سکﯚی  1975ﯾەک ک بوو لەو ت کﯚشەرانەی کە
ی
ەدوای ن
سەرککەوتوبووم .لە
ماﯾەوە و پ ی ئەستتەم بوو
ە
شەکانی کوردستان
خە سەرکەش
تاماوەەﯾەک لە شاخ
شی نوێ
ت .لە شﯚڕش
کە گﯚﯚڕەپانی خەبا ت وا بەئاساننی چﯚل بکات
کی بەئەزمونی تينوی کورداﯾﯾەتی و
وەک قارەمان ی
گەلەککەشمان زۆر چاالکانە ک
ەکانی بزوتنەووەی سﯚسيالليستی
ی پرس و راو ژی پ دەکرا لە ر کخستنە
ئازادی
شکەنجەو ئازار بﯚتەوە لەالﯾەن
دووچاری گرتن و ئەش
ی
ستان ،دەﯾان جار
کوردس
ەک لە
کە ھەر چاالکيە
ەعسيەکان ،تەنانەت وای ل ھات بوو ە
دائيرەەی ئەمنی بە
ەمەرگ و
ت و دامودەزگگاکانی بکراباﯾﯾە ئەوا کاک ززاھيری جوانە
کﯚﯾە دژی حکومەت
ەوە
غای برای و ممحەمەدی برراشی لەالﯾەن بەعسيەکاان بﯚ ل پ چينە
تاﯾەراغ
کی
مەن مرۆﭬ ک
مام عەلی سەم
بانگدەەکران و ئازار دەدران .خا ە زاھيری م
کی
نو دا دوکان ی
سەرەتای شﯚڕشی و
ی
ست و دڵ بوو ،لە
خی و بەدەست
سەخ
خﯚشبوو ئەميرری باقياغای فرۆشتيان و کردﯾان
ەگەڵ خوال خ
شی ھەبوو لە
دارتاش
لەسەر ئەم
ر
بەﯾارممەتی بﯚ شﯚڕڕش ئەوە لەککات کدا کە بژ وی ماڵ و منندا ی
کﯚﯾەی ز دی بابو باپيرانی بەج د ت و
ی
چاری
ەبوو .لەسا ی  1979بەناچ
دوکانە
لە سالی
راپەڕﯾنە مەزنەکەی کوردستان ە
ە
ج دەب ت و تا پاش
ەول ر نيشتەج
لە ھە
ھيدان
بەرخﯚدان شاری شەھ
ن
خەبات و
ت
شاری
 1991دەگەڕ تەوە زﯾدی خﯚی ش
کەڵ بوو کە
ەوە مرۆف کی بەڕ زو ت ڵ
رووی کﯚمە ﯾەتيە
ی کﯚﯾەی خﯚڕڕاگر .لە ی
شاری
پياوە دەکرد ،بەتاﯾﯾبەت
ە
ەم کە ە
برادەراﯾەتی و ت کەالوی ئە
خە ک حەزی بە بر
ەرو ھتد ،،بەرراستی
شقانی ھونە
خە کاانی خوليای شﯚڕش و کوورداﯾەتی و ئاش
کوڕی
دەوﯾستن و
ن
شی
ئەوانەی کەزۆر خﯚش
ی
نەو ل قەومان بوو.
ی رۆژی تەنگانە
ھيد
مام وسو ،شەھ
ت شەھيدان دکتﯚرخاليد و شەھيد م
شيان دەوﯾست
خﯚشي
ھيد شەھرﯾار ،خا ە د وە و مەال
ەفيق و شەھ
ی شەعبان و شەھيد شە
عەلی
ش ..ھتد خا ە زاھيری مام عەلی
ی عەبدە خ ەەو خاليدە رەش
سە ح و سە حی
زمانی کوردی
ی
جﯚش و بەسﯚز بوو بە
ەکجار بە ش
ی دەنگ کی ﯾە
ەن خاوەنی
سەمە
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و فارسی مەقام و گﯚرانی لە ھەندێ بﯚنەی تاﯾبەت بﯚ برادەرو دەوروبەری
خﯚی دەچ ی کە ئەوەی گوێ لە دەنگی با و ت گەﯾشتنی بﯚ ھونەری
مﯚسيقاو گﯚرانی کوردی ھەبا دەﯾزانی کە ئەم دەنگە لە ناخی مرۆﭬ کی
مەزن دەچ ت کە خەم و مەﯾنەتی ميللەت کی ژ ردەست لەناخيدا پەنگی
خواردۆتەوە ،بەراستی زۆر زۆر بە سەرکەوتووی دەﯾگوت و شارەزای تەواوی
لە مەقامەکان ھەبوو بەتاﯾبەت لە مەقامی راست و سەبا و حيجاز کە زۆر
لەگەل ژﯾان و رابردوو ئەم ت کﯚشەرە شﯚڕشگ ە ئاو تە بوبوون .ئەم دەنگانە
الی ھەندێ خەلک لەسەر کاس ت دەست دەکەون و پار زراون .لە بواری
و نە ک شان و خﯚشنوسی ج گەی سەرسوڕمان بوو کە تواناﯾەکی ﯾەکجار
زۆری لە خﯚشنوسی و و نەک شان ھەبوو کە ئەمانەش دوو بەھرەی تر بوون
کە لەم مرۆﭬە داھەبوون .خا ە زاھيری جوانەمەرگ ئەوەی کە زۆر ئازاری دەدا
ئەوە بوو دەﯾگوت ک کردی و ک دەﯾخوات ئەم مرۆﭬە دلﯚﭬانە لە مانگی
11ی  2008ما ئاوای ل کردﯾن و ھەزاران س و لە گيان پاکی کاکە زاھيرو
ھەموو ئەوانەی کە ماندووبوون بﯚ ئازادی خاک و نەتەوەکەﯾان و خيانەتيان لە
گەلە ستەمدﯾدەکەﯾان نەکرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی

ژمارە95 :

زرار وەرت ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112608412173940
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە96 :

ی
ن کاکەﯾی
زرﯾان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0408154810
01705
سا ی  1966لە سفەﯾە لەداﯾکبووە.لەالس ،زﯾندانيو ئئەشکەنجە ددراوە.
الﯾەن دەسە تدارانی بەعس
بەر لە راپەإﯾن بوووەتە پ شمەرگە .زﯾاترر لە ) (20سااڵ لە دانيمارک نيشتەج ببووە.ەواوکردووە
لە دانيمارک تە
خو نندنی ئامادەﯾﯾيو زانکﯚی ەکردووە.
ە
). - ((11ساڵ لەبوواری راو ژکارﯾﯾو تو ژﯾنەوەو وانەوتنەوەدا کاری
ەی ماجست رە لەبواری زاننستە کﯚمە ﯾەتييەکاندا .
ھە گری بإوانامەئەدەبياتی زانکﯚی
ی
سييە لە کﯚل ژی
شی کﯚمە ناس
مامﯚﯚستای بەشسە حەدﯾن.
چاوە :ر بين ففەتاح  -ما پەڕڕی جودی نيووز
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾﯾندانی سياس

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە97 :

زﯾاد خورانی
86

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111047

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە98 :

جد
دکتﯚر ساج
جمەدﯾن  -د
ەدﯾن نەج
زەﯾنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0205133916
61252
ەدﯾن محەمەدد)ناسراو بەدککتﯚر ساجد)
ەدﯾن نەجمە
*زەﯾنە
سل مانی لەدااﯾک بووە.
لی  1956لەگگەڕەکی سەرشەقامی س
*سالی
کخستنی کﯚمە ەوە.
ی
رﯾزەکانی ر
ی
کردوە بە
ە
ﯾوەندی
*سا ی  1972پەﯾو
شکرا بووەو دەستگير
سيخورەکانی رژ مەوە ئاش
ی
الﯾەن جەالدو
*لە 1977/5/5لەال
ەک مانگ حکووم دراوەو لەببەندﯾنخانەی
کراوە،پاشان بە پ ننج ساڵ و ﯾە
 197بەل بوردننی گشتی
غر ب توندکراووە،پاشان لە  16ی 8ی 79
ئەبوغ
خەس کراوە.
مەرەخ
وەک
مەرگەی کوردووستانەوە ک
 1چﯚتە رﯾزی ھ زی پ شمە
*لە 2ی 8ی 1980
ەبات
کی کﯚمەلە،للەھەر می 5ی قەرەداغ ککاری کردوەو در ژەی بەخە
کادر ک
سی تيپی
ناوجەی بازﯾان و دوواترﯾش بووە بەڕابەرسياس
ی
سراوی
داوەو بووە بەل پرس
سەگرمە.
 57س
سا ی
بووەو پاسان لەس
و
سا ی  1991لەکﯚميتەی ققەرەداغ
ی راپەڕﯾنی س
*دوای
کخستنی تەندروستی.
ەرپەرشتياری کﯚميتەی ر ک
 1994کراوە بەسە
مە بەندی پ بەخشراوە.
ی  1996دا پللەی ئەندام م
ھە بژاردنەکانی
*لەھە
ست
جار کی تر متتمانەی ھەﭬاالنی وەدەس
ی  1999دا ج
ھە بژاردنەکانی
*لەھ
مانی.
ستنی سل ی
دی  1ر کخس
ەوەو کرا بەل پپرسراوی راد وی مە بەند
ھ ناﯾە
بەھە بژاردن متماانەی کارگ ی مە بەندی پ
ە
 2002دا
 18ی  7ی 2
*لە 8
شرا.
بەخش
تی
ستنی ﯾەک ی
ەندامی مەکتتەبی ر کخس
 2005کرا بەئە
 16ی  4ی 5
*لە 6
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نيشتييمانی کوردووستان.
ەکەی خﯚﯾدا
ی
 20لەما ەسااردوس
 19ی 1ی 006
شەوی 9/18
ەد مخابن لەش
*سە
کردﯾن .
ن
ئاواﯾی ل
ی
ت و بەب دەەنگی ما
جگاری سرەوت
بﯚ ئ ج
سەبارەت
) (Halbast Sajidس
S
ەالﯾەن
بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار ککی تاﯾبەت ﯚ
سەرچ
مەدﯾن  -دکتﯚﯚر ساجد( لە-10-5 :
13:52:18 2012
2
بە )زەەﯾنەدﯾن نەجم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی

ژمارە99 :

الر حاجی قادر
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6081429527
78336
خﯚشييەکی ددر ژخاﯾەنەوە لە ئامستەرددام
 2بەھﯚی نەخ
رۆژی 2013-06-07
ی دواﯾی کرد .
کﯚچی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن
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شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە100 :

الر عەزﯾز
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4211409567
75908
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پياوان
رەگەززی کەس :پي
شارەەکان:

سل مانی
س

نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

پارت:

بزووتنەوەی گگﯚڕان
بز

ژمارە101 :

مان جاف
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1120945343
32711
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە102 :

سامان گەرميانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910992

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە103 :

سامی عەبدول ەھمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111035

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە104 :

ی
سا ح مامﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8061342016
68248
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە105 :

ی
سا ە نە ﯚسی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0329093622
24067
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الجانی
ی
نەب ،لە گوندی گردکسپياان سەر بە ناوچەی
ی رەحيم و ز نە
کوڕی
بنەما ەﯾەکی ھەژار لە
ما
شار لە سا ی  1966ی زاﯾﯾينی لە
ستانی پيرانش
شارس
لە ژﯾاندا
ەوە باوکم چەند سا کە ە
داﯾک بووم و  5براوو دوو خوشکيين و بە داخە
نەماوەە.
خﯚمان و دەورانی  1و  2ناووەندﯾم
قوتابخانەم لە گوندی خ
م
ی
دەوراننی سەرەتاﯾی
شار کە
ھە کەوتوو لە ناوچەی بەربنەی پيرانش
ی جە دﯾان ،ھ
لە پاددگانی نيزامی
نەغەدە تەواو کرد ،ببﯚ دەورانی  3ی ناوەندی
ە
شار و
ە ن وان پيرانش
کوتﯚتە
ە نزﯾک پادگاننی نيزامی گرردکشانە کە بە پادگانی پپەسوێ
خانەﯾەکيان لە
قوتابخ
کردبوو خو ند.
و
بە ناووبانگە تازە درووست
ئەمير کەبيری پيرانشار کە
ر
بخانەی
ی  10ﯾان ب م ﯾەکی نەززەری لە قوتابخ
بﯚ پﯚلی
ناونووس کرد و بە م بە ھﯚی
س
شمەرگە دا بوو،
ئەو کاات پيرانشار لە دەست پ ش
کی شار ئاوارە ببوون و
شار و خە ی
کردە سەر پيرانش
ە
ی کە ر ژﯾم ھ رشی
ئەوەی
ندن بدەم و گەڕامەوە گوندەککەی خﯚمان و بووم بە
ەم توانی دڕ ژژە بە خو ن
من نە
ستانی ئ ران .
ی الوانی د مﯚﯚک اتی کوردس
ئەنداممی ﯾەکيەتی
روخاو و دوای روخاانی
و
لە  2ی ناوەندی ددابووم کە ر ژﯾﯾمی دﯾکتاتﯚرری شا
خانەکان
يرانشار قوتابخ
تاﯾبەت ناوچەی پير
ت
ستانە بە
ش ھەرچی گووندی کوردس
شاش
ھيدی
کوردستانی ئ رانيش بە ر بەری شەھ
ی
اتی
ی د مﯚک ی
داخراببوون و حيزبی
مەزر نن و
ﯾارﯾان دا کە کﯚری پەروەردە و ف ر کردن دابم
ن
سملوو ب
گەورەە دوکتﯚر قاس
دوار ،کە
گوندەکان و شارەکان الوانی خو ند
ن
دوای دامەزراندی ئەم ئورگانە ،لە
ەن ناونووس کرد بﯚ ناردن بﯚ
ەوەکەﯾان بکە
پ يان خﯚش بوو خززمەت بە نەتە
ەک ک
ناسران و منيش ﯾە
ن
شﯚڕش
مامﯚستای ش
ﯾەتی کە بە م
دەورەەی مامﯚستاﯾە
م کە چووم بﯚ ئەم دەورەﯾە و لە سا ی  1359ی ھەتاوی ﯾان
لەم ککەسانە بووم
کرد و بووم
بەشدارﯾم د
لە دەورەﯾەک بە
ەگەر ھە ەم ننەکردب ت ،ە
1980ی زاﯾينی ئە
سەن
گەڵ ھاوڕ يەک بە ناوی سولەﯾمانی حەس
ﯚڕش و لە ڵ
بە ماممﯚستای شﯚڕ
بە
 1361ی ھەتاوی )1981ی زاﯾيينی( بووم ە
1
 1360و
ی لە سا ی 0
ئازادی
ھەتاوی
ی
136ی
ی ک ل و بەللەبان و سا ی  1361و 62
ستا لە گوندی
مامﯚس
ەحمودی
ھاوڕ يەک بە ناووی رەسوڵ مە
سەرﯾنچاوێ لە گەڵ وڕ
ێ
 (1لە گوندی
)1982
الجانی
ی
 1363ی ھەتتاوی ) (1983لە گوندی تووژە ی
و سا ی  1362و 3
شﯚڕش بووم ککە بە خﯚشتررﯾن کاتی ژﯾاننمی
شار بە تەنيا ممامﯚستای ش
پيرانش
م و توانيم بە پ ی توانا خززمەت بە منا نی کوردستاان بکەم .
دەزانم
لە الﯾەن
ھاوﯾنەکاندا ە
سەتحی زانيارری ئ مە مامﯚﯚستاﯾان لە ھ
بﯚ برددنە سەری س
کﯚڕی
ی پەروەردە و ف رکردنەوە دەەورەی تاﯾبەتييمان بﯚ دادەننرا و زانياری ننو مان
وەردەەگرت.
شمەرگە دابوو
ە
لەم مماوە کورتە دا کە دەسە تی ناوچە لە دەستی ھ زی پ
کرا.
شوازی باشی ل ک
ی
ەرەتاﯾی بە ککوردی خو ندررا کە پ
پﯚلی  1و  2ی سە
 1ی ھەتاوی ﯾان  1984ی زاﯾينی بە دداخەوە ناوچەکانی
دوای سا ی 1363
سالمی ئ ران و کاری
ژﯾمی داگيرکەری کﯚماری ئيس
ی
شار کەوتە دەەست ر
پيرانش
ەڕی پ شمەرگگە
تانان لە مەقەڕ
ش کﯚتاﯾی پ ھات و زستا
ستاﯾی منيش
مامﯚس
 19ناردرام
دوای سا ی 984
شمەرگەکان دەوتەوە ،ی
سی زمانی کووردﯾم بە پ ش
دەرس
مﯚک اتی کوردستانی
می لە ف رگەی حيزبی د م
بﯚ دەوورەﯾەکی سيياسی و نيزام
92

ئ ران لە گە لەی باشوری کوردستان و دوای  3مانگ و نيو گەڕامەوە ناو
ھاوڕ يانم لە مەنتەقەی پيرانشار و بووم بە کادری حيزب لە کﯚميتە
شارستانی پيرانشار و تا سا ی  1365ی ھەتاوی ) 1386ی زاﯾينی( ج گری
بەشی ما ی کﯚميتە شارستانی پيرانشار بووم و لە سا ی  1365ی ھەتاوی
) 1986ی زاﯾينی( وەک کادر درام بە کﯚميتە ناوچەی الجان و لە ھاوﯾنی
 1365ی ھەتاوی ) (15/09/1986لە گوندی خەراپە کەوتمە کەمينی
پاسدارانی نيزامی ئاخوندی و بە توندی برﯾندار بووم.
تاکاتی ھاتنم بﯚ سوﯾد لە مانگی  7ی  1990وەک کادری کﯚميتە شارستانی
پي انشار و مە بەندی سپی سەنگ کارم دەکرد و کارەکەم لە مە بەندی
سپی سەنگ ج گری بەشی ما ی مە بەند بوو.
دوای  10ساڵ خەبات لە رﯾزەکانی حيزبی د مﯚک ات دا بە ھاوکاری نەمر
قاسملوو ئ مە  10نەفەر کە کەم ئەندام بووﯾن و لە و تی سوﯾد وەک پەنابەر
وەرگ راﯾن و ھاتين بﯚ سوﯾد.
لە و تی سوﯾد چەندﯾن کورسی زمانی سوﯾدﯾم خو ند و دواتر چەند
کورسی ت کنيکی و لە چەندﯾن شيرکەت کارم کردوە ،ئ ستاش وەک
موھەندﯾس )ئەندازﯾار( لە شيرکەتی ماشين سازی سکانيا کە ماشينی
باری و موتوور برق ....دروست دەکات کار دەکەم .
لە کاتی ئازادﯾش دا و دوای کار کاری ما پەڕەکەم واتە ما پەڕی
پ شمەرگەکان دەکەم کە لە  26ی سەرماوەزی  2002دا دام مەزراندوە و تا
ئ ستاش بەردەوامە و ھەموو ئەرک و خەرجيەکەی لە سەر شانی خﯚمە و
بە م دەب ل رەدا سوپاسی ھەموو ئەم نووسەر و شاعيرانە بکەم کە بابەت
بﯚ ما پەڕی پ شمەرگەکان دەن رن.
من ئ ستاش ئيفتخار بە دەورانی ژﯾانی پ شمەرگاﯾەتيم دەکەم و بﯚ من
سەختترﯾن کات بە م خﯚشترﯾن کات بووە و بە پ وﯾستيشی دەزانم س و
بن رم بﯚ روحی پاکی ھەموو ھاوڕ يانی شەھيدم و ھەموو کادر و
پ شمەرگەی ھاوڕﯾم لە حيزبی د مﯚک اتی کوردستانی ئ ران.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار
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ژمارە106 :

کەﯾی
سدﯾﯾق ﯾونس قادر  -ھاورێ سدﯾﯾق بەحرک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0822105820
04827
چاوی بەدنيا
ەی رەنگين چ
بەرانەتی و بەحرکە
سا ی  1953لەدەەﭬەری
ِ
سەختيی
شەشەمی سەرەتاﯾی خو ندووە ،دواتر لەبەر س
ی
ی
ھە ھ ناوەو تا پﯚلی
دات.
بەخو ندنەکەی بد
و
نەﯾتوانيوە در ژە
ە
باری ژﯾان و گوزەرا نی
ەرگە،
شەرەف لەشاان دەکات و ددەب تە پ شمە
197چەکی ش
سا ی  1974تا 75
ھاورێ
ِر
شﯚرش،
ل ،.دوای دامر
ﯚرشی ئەﯾلول
مرکاندنەوەی مەشخە ی ش ِ
لەشﯚ ِ
شﯚرشی نو ی گەلەکەمان
ق کﯚ نادات و لەگەڵ ھە گ
سدﯾق
گيرساندنی ش ِ
ەر کخستنەکاانی
ەراﯾەتی )ی.ن
بەرابە
ن.ک( ،سا ی  1977پەﯾوەەندﯾدەکات بە ِ
ِ
ەخەباتەکەی دەدات ،ھەر بەو
کﯚمە ەی رەنجدەررانی کوردستتان و در ژە بە
ت،
ەشەوە بەدەررو شی تەکييەی رەنجدەررانی کوردستاان دەناسر ت
بﯚنەﯾە
زۆر بو رو چاونەتترس
ژﯾانی سياسيدا ککەس کی ر
ی
ەماوەی
ھيدی نەمر لە
شەھ
ستنەکانی )ی.ن.ک( کرددووە .
بەر کخس
بووە ،خزمەت کی ززۆری
ِ
خستنەکانی
ھەميشە وەکو کﯚميتتەﯾەکی ر کخ
ە
ەمر
ما ی شەھيدی نە
شو نی
جامدەدراو و
ﯚرو کﯚبوونەوەەی تيادا ئەنج
ن.ک( بوو بە بە
)ی.ن
بەردەوامی کﯚ ِ
ەردەمی خەباتی
ەی نەبەرد بووو ،کە لەسە
حەواننەوەی چەندﯾﯾن پ شمەرگە
شەھيدی نەمر
ی
ئەمانەش
ش
ھەموو
ن ،جگە لەھە
لەراپەرﯾن
ی کارﯾاندەکردد بەر
نھ نی
ِ
ەرانەتی بوو ببەتاﯾبەتی بەحرکەی
ی
ﯾەتی
کەس کی کﯚمە ﯾە
ناسراوی دەﭬەری بە ِ
ميواندۆست بووو بە بەردەوامی
کی چاوت رو م
سدﯾق کەس ک
ھاورێ س
ن،
رەنگين
ِ
خەبات دەب ت
ت
شەھيدی نەمر در ژەپ دەری
ی
ی ئاوەدان بووە،
خانی ما ەکەی
دﯾوەخ
گەورەکەی لەل دان دەککەو ت و دەب تتە
ی
 1999/5/1د ە
شەوی 12\11
تا لەش
ستان،
حرکە
ستانی ک لە سپی لەبەح
لەگﯚرس
نيی بﯚ کوردو خاکی کوردس
قورباني
ِ
ک دەسپ ردر ت.
دەن ژرر ت و بەخاک
ی پوک سەنتتەر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ھەول ر
ھ
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زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ژمارە107 :

ۆ زراری
مان حەدۆ
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051218108
87426
ەت ،لە
چووە بﯚ سﯚﭬيە
ەفا بارزانيدا چ
لەگەڵ مەال مستە
ڵ
ەی کە
ﯾەک ک بووە لەوانە
دواﯾی کردووە.
ی
دا لە سﯚران کﯚچی
تەمەننی  85سا يد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

کوردستان
ن
پارتی دﯾموکراتی

ژمارە108 :

ی
سو تان د ھاتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910981
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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە109 :

ن
سﯚززان ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241559407
71173
ندنی تەواو کردووەە ،لە
غداد خو ی
مانی لە داﯾکبوووە و لە بەغد
 196لە سل ما
لە 61
 198پ شمەرگگە بووە،
شيوعی بووە ،لە 89-1984
 1991-1981ئەنداممی حزبی ش
سەعداوی دەرکی بە
گەی کت بەکانی نەوال س
وەک خﯚی باسی دەکات لە ر گ
ی ،لە
ساندنەوەی م ينە کردووە ،سا ن کی ددوور و در ژە للە سو د دەژی
چەوس
ستاش
ش
مافەکانی ئافررەتان کار دەکاات ،ئ
ەرگرﯾی لە ما
ئەوروپپا لە بواری بە
ەکانی
وەبەری سەنتەری ننيناﯾە بﯚ بەرگگرﯾی لە مافە
ی
ی بەڕ
ئەنداممی دەستەی
شيارﯾی
لە ک شەکانی ژنان و ھﯚشي
ەتەدا باس ە
م دﯾمانە تاﯾبە
ژنان للە سو د .لەم
ەوە لە
دەکات کە رووبەڕووی ئافرەتی پەنابەر دەبنە
ت
سيی و ئەو گگرفتانە
س کس
ئەوروپپا.
ن شەمزﯾنی  -ما پەڕی پ نووسەکان
چاوە :ستيﭭان
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

مافی ژنان
ی
چاالکی
چ

شارەەکان:

سل مانی
س

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی
پارت:

شيوعی ع اق
ی
حزبی
ح
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ژمارە110 :

سەبباح عومەرر مەنتک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2132022537
75765
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە111 :

سەببيحە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0118094918
83297
فەرمان.
ن
مەرگەی د رﯾننی ﯾەک تی و ھاوسەری جەبار
پ شم
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش
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ژمارە112 :

سەررباز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910966

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە113 :

سەررچ

س
سەررحەد خەلييفە ﯾونس

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104011812
22443
شمەرگەی
ﯾوەندﯾکردووە بەھ زی پ ش
سا ی  1969لەداﯾﯾکبووە و سا ی  1986پەﯾو
ئوتومبيل کﯚچی دواﯾﯾی کرد و
ل
ساتی
 200بە کارەس
ی 07-01-06
ستانەوە .رۆژی
کوردس
ئاساﯾشی سەﯾدساددق بوو.
ی
ەری
لەی بەڕ وەبە
دوا پلە
ی پوک سەنتتەر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

ﯾەک تيی نيش
ﯾە
شتمانيی کوردستان

شارەەکان:

سل مانی
س

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی
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ژمارە114 :

رەسوڵ رەبيعی
ڵ
ەد
ی  -محەمە
سەررھەنگ چييا رەبيعی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161222486
60294
دکا
فەرماندەی ھ زەکاانی بەﯾان و پ شەوای حد
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە115 :

چکﯚل
سەررکەوت بچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211074

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە116 :

شە
عدی شوش
سەع
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361010999

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە117 :

عيد عارف باپير
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151408466
66878
ش وەەکار
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

ش وەکار

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە118 :
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سەعيد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011019

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە119 :

سەعيد مورسل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211085

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە120 :

سەليم کو شکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011001
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ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی

ژمارە121 :

سە ح چاوشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211090
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە122 :

سە ح عەبدول  -سەرکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030119284733216
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

شارەەکان:

سل مانی
س

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

پارت:

کورد  -پاسﯚک
د
پارتی سﯚسياليستی

پارت:

کوردستان
ن
پارتی دﯾموکراتی

ژمارە123 :

سە ح کو خا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111213213
31306
ەداﯾکبووە .
سنوری خانەقين لە
ی
سا ی  1953لەنناوچەی قﯚڕەتوو لەکخستنەکانی ﯾەک تی کرددووە.
ی
سا ی  1977پەﯾﯾوەندی بەر کسا ی  1982بوووەتە پ شمەرگە.ەند بەرپرسياررﯾيەت کی وەررگرتووە.
کخستندا چە
لەژﯾﯾانی پ شمەررگاﯾەتی و ر کی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن
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جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

خانەقين

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی لوڕی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە124 :

سەی مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011009

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە125 :

سەی کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910970

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە126 :

سەﯾد حوسەﯾن گﯚمەشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011021

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە127 :

سەﯾد عاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101615364710112
فەرماندەی بەتاليﯚنی زۆزک لە شﯚڕشی ئەﯾلوول.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە128 :

سەﯾﯾد عەلی ررەحمانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81222092615917
لە سا ی 1332ەوە بە
ەتاوی لە شااری سنە لەدداﯾک بووە ،ە
سا ی 1314ی ھە
 50سا ە
ی بﯚتە ئەنداممی حيزبی د موکراتی کووردستانی ئ رران و پتر لە 0
فەرمی
شمەرگەداﯾە.
لە رﯾززی ھ زی پ ش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

شارەەکان:

سنە
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە129 :

ەباری
سەﯾﯾد قادر جە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0182113036
62437
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 19لە گوندی
قادر ممحەمەد ئەميين ناسراو بە سەﯾد قادر للەسا ی 946
سا ی  1964پەﯾوەندی بە
ی جەباری لەدداﯾکبووە ،لە س
گﯚلەممەی ناوچەی
ەلەکەمان
ەگەڵ ھە گيررساندنی شﯚﯚڕی نو ی گە
شی ئەﯾلولەووە کردووە ،لە
شﯚڕش
شمەرگانەی پپەﯾوەندی کرددووە بە شﯚڕشی
د قادر ﯾەک ک بووە لەو پ ش
سەﯾد
شمەرگاﯾەتی ب ﯾوە ،خوال خﯚشبوو دووا
ی
نو ی گەلەکەمانەووە پلەکانی پ
پﯚستی وەزﯾرری پيشەساززی بو لە سا ی  1997تواننی ئەو
ی کە پ درا پﯚ
پﯚستی
تووشی
ی
سا کە
ە زۆر بەسەررکەتووانە بەڕ وەبەر ت ،مااوەی چەند س
پﯚستە
دستان
لە و تی ھيند
شندە بوبوو و لە رۆژی  2011-10-15ە
شييەکی کوش
نەخﯚش
ی دواﯾی کرد .
کﯚچی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

وەەزﯾر

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە130 :

ی
سەﯾﯾد کەمال کاکل قراتتەسﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1171029006
63879
پ.م د رﯾن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش
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ژمارە131 :

سەﯾفەدﯾن ئاواﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211075

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە132 :

شاخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910984

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە133 :
108

شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111063

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە134 :

ش خ جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910990

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە135 :

ش خ عەبدو

بارزانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2012051322514764712
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ی مستەفا باررزانی بووە.
برازای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

کوردستان
ن
پارتی دﯾموکراتی

ژمارە136 :

رزاد خﯚشنناو
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910987

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە137 :

ماڵ
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910967
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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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە138 :

ﯾم
ھاب کەرﯾم
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0413103826
64150
شمەرگەی ﯾەک تی بووە و چەند جار ک برﯾندار کراوەە ،لە
ەکی زۆر پ ش
ماوەﯾە
بەشدارﯾی کردووە.
ﯾی
ياردا
ی مەال بەختيا
گرتنی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە139 :

ەرە سوور
ھيد عومە
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3101259098
82529
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ھيدەکەی ق گگە بوو و بەبرﯾﯾنداری
ﯾەک لە پ شمەرگاانەی کارەسااتی  17شەھ
داگيرکەری بەعس ئازاددکرا.
ی
گيرا و پاشان لە گففتوگﯚی ﯾنک و
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
ززﯾندانی سياس

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە140 :

شير
وکەتی حااجی موش
شەو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514314
47746
حمودی ﯾاروەﯾﯾسييە،
محەمەدی حاجی مەح
ی
مشيری
ی
حاجی
شەوککەت کوڕی ح
ەک کە لە بنەمما ە ناودارەکانی عەشيرەتی جاف.
کە ﯾە
ھە ەبجە
ەر بەقەزای ھ
سەفا-ی شارەزووری سە
گوندی تەپی س
سا ی  1947لە گو
ە دنياوە.
ھاتﯚتە
ەو سەردەمە خو ندنی قوررئانی
سەرەەتا لەحوجرەوو الی مەال ناوودارەکانی ئە
دەستتپ کردووە.
ەرەتاﯾی لە خوورما و
خو ندنی سە
 1956دا چﯚتە قوتابخانەو خ
ن لەسا ی 6
پاشان
ەواوکردووە.
ەی سيروان تە
ناحيە
جەو خانەقين ،بﯚ در ژەدان
دی لەھە ەبج
پاش تەواکردنی قﯚﯚناغی ناوەند
لەناو
و
ەن( لەسل ماانی ھەر ئەو کاتەش
بەخو ندن چﯚتە ئاممادەﯾی )وەتە
ی کوردستاندا کارﯾکردووە.
ﯾەک تييی قوتابيانی
ستان کﯚتاﯾی سا ی
 1968وازی لەخو ندن
1
لەبەر ئا ﯚزﯾی باروددۆخی کوردس
سراوی
ەوە ،پاشان ککراوەتە ل پرس
ھ ناوەەو پەﯾوەندﯾکرردوە بە رﯾزەککانی شﯚڕشە
جە.
کارگ ﯾی لە بەتالييﯚنی ھە ەبج
فەرماندەی بەتاليﯚنی پ باز.
ی
گری
لەناوەەڕاستی سا ی 1969دا ککراوە بەج ی
 1970و ب وەکردنی ھ زەککانی
ەی ﯾانزەی ئاززاری سا ی 0
پاش ر ککەوتننامە
112

پارتی شﯚڕشگ ی کوردستان پەﯾوەندی کردۆتەوە بەپارتی دﯾموکراتی
کوردستانەوە.
لەسا ی  1973دا بﯚ ر کخستنەوەی رﯾزەکانی پارتی ھاوکاری شﯚڕشی کردو
لەھەمان کاتيشدا لەناو ر کخستنەکانی )کاژﯾک(دا کاری دەکرد.
دوای ر کەوتننامەی جەزائيری ن وانی ع راق و ئ ران لەسا ی 1975دا و دوای
ھەرەسھ نانی شﯚڕشی ئەﯾلول ،لەگەڵ ھەند ک لەر کخستنەکانی
)کﯚمە ە( ب ﯾارﯾاندا دەستبکەنەوە بە شەڕی پارتيزانی ،بە م لەبەر چەند
ھﯚکار ک نەﯾانتوانی بەردەوامبن ،بﯚﯾە بەناچاری تەسليم بەرژ می بەعس
بوونەوە.
سا ی  1976لەالﯾەن پياوانی رژ مەوە دوو جار دەستگير کراوەو پاشان ئازاد
کراوە ،ھەر ھەمان ساڵ ژنو منا ەکانی لەگەڵ باوکيدا لەالﯾەن رژ می
بەعس-ەوە دەسگيرکراونو زﯾاتر لەدوو ساڵ لەزﯾندانەکانی خوارووی ع راقدا
بەندکراون.
لەکﯚتاﯾی مانگی حوزەﯾرانی 1976دا لەگەڵ شەش ھاوڕ ی ترﯾدا بەب ﯾاری
سەرکرداﯾەتی کﯚمە ە ،ﯾەکەم دەستەی چەکداری شﯚڕشی نو يان
دروستکرد ،لەو ماوەﯾەداو تاسا ی  1977لەچەندﯾن چاالکی پارتيزانيدا
بەشدارﯾکردووه ،لە مانگی تشرﯾنی ﯾەکەمی 1977دا بﯚ دابينکردنی چەکو
تەقەمەنی بﯚ شﯚڕش بەرەو تورکيا بەڕ کەوتوە.
سا ی  1980کراوە بەفەرماندەی ھەر می )(9ی بەمﯚ ،سا ی  1981بوو بە
فەرماندەی تيپی )(11ی ھەورامان ،سا ی 1983کراوە بە ل پرسراوی
سەربازی مە بەندی )(4ی ھەول ر ،سا ی 1984کراوە بەل پرسراوی
عەسکەرﯾی مە بەندی )(2ی کەرکوک ،سەرەتای سا ی 1986کراوە
بەل پرسراوی مە بەندی )(1ی سل مانی ،لەن وان سا ی 1976تا  1987وەک
سەرکردەو پ شمەرگە بەشدارﯾی زۆربەی شەڕەکانی ﯾەک تيی نيشتمانيی
کوردستانی کردوە دژی رژ می بەعس.
سا ی  1987بەھﯚی نەخﯚشييەوە چﯚتە ئ رانو لەو ماوەﯾەشدا وەک
ل پرسراوی پەﯾوەندی سەربازﯾی ن وان ﯾەک تيی و حکومەتی ئ ران
کارﯾکردووە ،سا ی 1988لە گرتنی شاری ھە ەبجەی شەھيددا رۆ کی
کارﯾگەری ھەبووەو سەرپەرشتی راستەوخﯚی شەڕەکەی کردووە.
سا ی  1989بەھﯚی دەرئەنجامە خراپەکانی شا وی ئەنفالەوە بﯚ سەر
کوردستان لەگەڵ خ زانەکەﯾدا بەناچاری روﯾکردۆتە ھەندەرانو لەبرﯾتانيا
نيشتەج بووە ،لە مانگی تشرﯾنی ﯾەکەمی 1990دا گەڕاوەتەوە کوردستان
بﯚ در ژەدانی خەباتی پ شمەرگاﯾەتی ،لە راپەڕﯾنە گەورەکەی بەھاری سا ی
1991دا رۆ ی بەرچاوی ھەبووەو ئەندامی ليژنەی سەرکرداﯾەتی بووە بﯚ
ئازادکردنی شاری کەرکوکو لەو پ ناوەشدا بەشداری چەندﯾن شەڕی گەورەی
کردووە ،کات کيش رژ می بەعس دژە ھ رشی دەستپ کرد بﯚ گرتنەوەی
کەرکوکو سل مانی ،شەھيدی نەمر شەوکەتی حاجی مشير سەرپەرشتی
بەش کی ھ زەکانی بەرەی کوردستانی کردووه ،لە شەڕەکاندا دژی رژ م.
سا ی  1991کراوە بە ل پرسراوی مە بەندی )(4ی بادﯾنان ،سەرپەرشتی
ﯾەکەم کﯚبوونەوەی بەرەی کوردستانی بﯚ پ کھ نانی ليژنەی با ی بەرەی
113

کوردستانی کردووە کە لە تەمموزی 1991دا بەسترا ،وەک نو نەری
)ی،ن،ک( ،بەشداری چەندﯾن کﯚبوونەوەی ن وان بەرەی کوردستانی و ھ زە
ھاوپەﯾمانەکانی کردووه ،کە لە سا ی 1991دا ھاتبوونە کوردستان،
لەڕاپەڕﯾنی دووەمدا کە لە تەمموزی سا ی 1991دا روﯾدا سەرپەرشتی
خە کی دھﯚکی کردووە بﯚ دەرپەڕاندنی ھ زەکانی رژ م لەو ناوچەﯾەدا،
لەکﯚتاﯾی 1991دا کراوە بەفەرماندەی لەشکری ھەول ر لە ن وان سا ی
1979تا  1992ئەندامی سەرکرداﯾەتی )ی،ن،ک( بووە ،سا ی  1992لە
ﯾەکەم ھە بژاردنی پەڕ ەمانی کوردستاندا ،کراوە بەئەندام پەڕ ەمان ،سا ی
 1993کراوە بەل پرسراوی نووسينگەی سل مانی پەڕ ەمانی کوردستان،
سا ی  1996کرا بەئەندامی فەرماندەی گشتی ھەموو ھ زەکانی )ی،ن،ک(
و سەرپەرشتی ھ زەکانی پار زگای سل مانی و کەرکوکی کردووە ،ئەندامی
سەرجەم کﯚنفرانسو پلنيﯚمەکانی )ی،ن،ک( و ﯾەک تی شﯚڕشگ انی
کوردستان بووەو چەندﯾن بابەتی سياسی و کﯚمە ﯾەتی و رۆشنبيرﯾی لە
رۆژنامەکانی )کوردستانی نوێ و االتحادو و ت و براﯾەتی(دا ب وکردۆتەوە،
چەند کت ب کی لەسەر روداوەکانی کوردستان بەچاپ گەﯾاندووە ،لەمانگی
ماﯾسی سا ی 1997دا کراوە بەل پرسراوی مە بەندی )(9ی شارەزوورو
دواترﯾش بﯚتە ل پرسراوی مەکتەبی کﯚمە ﯾەتی )ی،ن،ک).
شەھيد شەوکەتی حاجی موشير تەواوی تەمەنی خﯚی تەرخانکردبوو بﯚ
خزمەتکردنی گەلی کوردو ئازادکردنی کوردستان ،بە م بەداخەوە شەوی
8/9ی شوباتی  2003و لەگوندی )گام ش تەپە(ی ناوچەی شارەزوور لە
تاوان کی تيرۆرستی دا لەگەڵ شەھيدان )سەردار غەفور سل مانو حيکمەت
حاجی عوسمان(دا بەدەستی تيرۆرستانی )ئەنسارولئيسالم( شەھيد کرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

تيرۆرکراو

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە141 :

عادل گەرميانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010993

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە142 :

عوسمان الوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910964

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە143 :

عومەر ئاغای دۆ ەمەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211083
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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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە144 :

حمەد شيررەمەڕی
ەر حەمە سا ح ئەح
عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111015465
51255
ھە ەبجە لەداﯾکبووە.
سا ی  1953لە ھ
سە لەزمان و ئئەدەبی کورددﯾدا.
ی بەکالﯚرﯾوس
ھە گرری بروانامەی
شمەرگە.
 19بووەتە پ ش
کراوە و لە 981
سا ی  1977لەالﯾﯾەن بەعسەووە دەستگيرکر
کرت ری ﯾەک تييی مامﯚستاﯾﯾانی کوردستتان
سا ی  2002ھە ببژ راوە بەسک
ئيدارەی سل مانی.
ی
سا ی  2003بﯚتە راو ژکار لەوەەزارەتی پەروەەردە -
ئيدارەی سل مانی
ی
سا ی  2004بووەتتە برﯾکای وەزارەتی پەروەەردە -
ەسەرۆکاﯾەتی ھەر م کاردەکات.
ی
ەروەردەﯾی لە
ک راو ژکاری پە
سا ی  2006وەک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

کاارگ ی

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾﯾندانی سياس
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ژمارە145 :

چەتانی
ەر قەرەچ
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2112127117
75749
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە146 :

شەمەﯾی
ەد سا ح  -عومەر ش
ەر محەمە
عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112613500
08528
بەشی
ی
کبووە .سا ی 1973
سل مانی لەداﯾک
ھاری  1948لەشاری ل
لە بەھ
کيميای کﯚليژی زا نستەکانی زانکﯚی سل ماانيی تەواوکرردووە .لەکﯚتاﯾﯾی
ستەکاندا بووەەتە ئەندامی کاژﯾک و ﯾەک ک بووە لە ککادرە ھەرە
شەس
سراوە .سەرەەتای ھەفتاکان بووەتە
ەزمەڕ(ەوە ناس
کەوتووەکانی و بەناوی )ئە
پ شک
سﯚکدا
ەزراندنی پاس
ی قوتابيانی ززانکﯚی سل ماانی .لە دامە
سەرۆۆکی ﯾەک تيی
شداری
بەشدارﯾی نەکردووە .لەشﯚڕشی ئەﯾلوولدا بەش
ی
ی پ کراوە بە م
پرسی
شﯚڕش.
بووە .پاشان لە گگە ە بووەتە مامﯚستای ش
.
کردوووە و لەھ زی خەباتدا
ەتاوانی ئەندام تيی
الﯾەن دەزگای ساواکەوە بە
سا ی  1974لە رۆۆژھە ت لەال
ی لەگە دا کرراوە و پاشان ئازاد کراوە .ببەشدارﯾی
ک ل پ چينەوەی
کاژﯾک
غەدە لەسا ی .1975
کﯚنف انسی خﯚتوا ندنەوەی کاژﯾکی کردووە لە شاری نەغ
مانی .پاشان لە
گەرەی سل م
ەکی زۆر فەررمانبەر بووە للە کارگەی جگ
ماوەﯾە
وەبەری بەشی پاکککردنەوەی توووتن.
ی
ن کارگە بووەەتە بەڕ
ھەمان
شاری سل ماانی
ەی جگەر لەش
بەنەخﯚشيی ش رپەنجە
ی
2
رۆژی 2008-09-14
مانی ن ژراوە.
ناوەڕاستی شاری سل م
ی
لەگردی
ی
ی دواﯾی کردوووە و
کﯚچی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

چاالکی خو ندکاران

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

کﯚمە ەی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تيی کورد  -کاژﯾک

ژمارە147 :

عومەرە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011004

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە148 :

عيزەت ﯾەکپارچە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5191038436
64777
1938-1970
سەخﯚشە بەنناوبانگەکانی سل مانی
ﯾەک ک بووە لە قس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە149 :

عەبااس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910973

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە150 :
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عەبااس کانی س مانەﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111040

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە151 :

گﯚلی
دول قەرەگ
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2141313377
75780
کاندﯾد کردوە بﯚ ئەندام تی
د
سوﯾد خﯚم
د
لە و تی
عەبدول حس ن غەفور ،ە
ناوم ع
ی بزوتنەوەی گﯚڕان .
ﯾەکەممين کﯚنگرەی
زگای
ەر بە پار ی
ی سا ی ١٩٦٩ی ناوچەی شارەزور سە
بەندەە لەداﯾک بوی
بەعس لەو
س
رژ می
دﯾم خو ندوە،زۆ م و زۆر و داگيرکاری ژ
مانيم تا ناوەند
سل م
ەرگە لە
ندن ھە گرم ،بببم بە پ شمە
ست لە خو ن
کردم کە دەس
سەرددەمەدا واﯾل کر
بەدناوی ئەنفال.
ی
ساتی
يپی  ٥٥قەرەدداغ تا کارەس
ەندی ﯾەک تيپ
مە بە
سی کارم کرددوەلە
لە دوای راپەڕﯾنی سا ی  ٩١وەک ھە سوڕڕاو کی سياس
سوﯾد
شاری ﯾﯚتﯚبﯚری س
ی
شتيمانم بەج ھ شتوە ئ ستا لە
سا ی  ١٩٩٨نيش
ەج م.
نيشتە
کەس کی ئاسای بژﯾم خەم و ئازاری
نەمتوانی وەک س
ی
ـ لە ددەرەوەی و تييش
منيش وەک ببەش ک لەو ککوردانەی لەددەرەوەی
ەم ھەربﯚﯾە م
گەلەککەم لەبير بکە
ەکەمدا.
خزمەتی گەلە
و تن در ژەم بە خ
سی)رەگ( لە ھەناوی
گﯚڕﯾنی دﯾموکراس
ی
 ٢٠٠٨کات ک رەوتی
ەر لە سا ی ٨
-١ھە
سوﯾد
يانم لە و تی س
ەگەڵ بەش ک لە ھاوڕ م
ەﯾاند بەندە لە
ی خﯚی راگە
ﯾەک تی
راگەﯾاند و شەرەفی نوسينی
د
نيمان لە داواککارﯾەکانی )رەەگ(
دەستتەی پشتيواني
ە واژۆی  ٩٠ککەس لە پش مەرگەی د ررﯾن و کەسوککاری
م بەﯾاننامە بە
ﯾەکەم
خشرا.
سياسی بە من بەخ
ی
ھيدان و زﯾنداننيانی
شەھ
ھەموالﯾەک ﯾەک ک
ک
بەشاھيدی
ی
دە
بزوتنەوەی گﯚڕان بەند
ی
-٢لەگگەڵ راگەﯾاندننی
120

بووم لە داﯾنەمﯚکانی ئەم بزوتنةوةيە و خﯚبەخشانە ب ماندو بوون کارم بﯚ
کردوە ئەوەی لەگەڵ من کاری کردب ت شاھيدی ئەوەم بﯚ دەدات کە چەند ک
رەنجم لەگەڵ داوە خﯚنەوﯾستانە خەمی گەورەی من ﯾەک ﯾزی و تەبای و
بەھ زی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گﯚڕان بووە،ھەردەم بەرژەوەندی بزوتنەوەی
گﯚڕانم لەال گرنگتر بوە لە بەرژەوەندی خﯚم.
-٣لە کﯚنفرانسی دووی ئەنجومەنی ﯾﯚتﯚبﯚرﯾدا وەک دەستەی بەڕ وەبەری
ئەنجومەنی بزوتنەوەی گﯚڕان ھە بژ ردرام و لە کﯚنفرانسی س ج گام بﯚ
ھاوڕ يانی تر چﯚڵ کرد و بەپ وﯾستم زانی کە ھەوڵ بدەين لەشکر ک لە کادر
دروست بکەﯾن و ھاوڕێ وھاو خەباتمان بن .
- ٤بەھەمانش وە لە ھە بژاردنی بازنەکانی دەرەوەی و ت کە لە چەند رۆژی
رابردودا ئەنجامدرا سەرەڕای گوشارو و ھەو کی زۆر لەالﯾەن ھاوڕ يانمەوە تا
خﯚم کاندﯾد بکەم بەپ وﯾستم نەزانی و ئەو دةرفةتةم بﯚ ھاوڕ يانی ترم
ھ شتەوە.
-٥سەرپەرشتی چەند کﯚنفرانس کم کردوە لەوانە (١بەشی ﯾەکەمی
کﯚنفرانسی س ی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گﯚڕان لە ﯾﯚتﯚبﯚری  (٢ﯾەکەم
کﯚنفرانسی ئەنجومەنی ئﯚسلﯚ و ئەکەش ھوس لە نەروﯾج  (٣کﯚنفرانسی
ﯾەکەمی ئەنجومەنی بزوتنەوەی گﯚڕان لە ئﯚرەبرو ،لەگەڵ چەندﯾن
کﯚنفرانسی کﯚمەڵ و ر کخراوە مەدەنيەکان لە و تی سوﯾد.
-٦ڕۆ م ھەبوە لە سازدان و بەڕ وەبردنی چەندﯾن کﯚڕ و سيمينار و
خﯚپيشاندان بﯚ پشتيوانی لە داواکارﯾەکانی خە ک لە  ١٧شوبات و رۆژانی
دواترو ھەموو ئەو تاوان و زو مانەی لە ھەرچوار پارچەی کوردستان دژ بە
گەلەکةم ئەنجامدراوە،
- ٧سەرپەرشتی چەندﯾن کەمبين و بەﯾاننامەو نامە نوسينم بﯚ رای گشتی
کوردستان و ناوەندەکانی ب ﯾاردان لە و تی سوﯾد و ئەوروپا کردوە.
- ٨لەگەڵ ھەرﯾەک لەم کﯚمە نە چاالکم و کاردەکەم )کﯚميتەی پشتيوانی لە
داواکارﯾەکانی خە کی کوردستان  ،کﯚمە ەی گەرميان ،کﯚمە ەی مەتين ،
کﯚميتەی سەردەشت عوسمان بﯚ داکﯚکی لە ئازادی)
-٩ھاوکاری و بەشداری بەرچاوم ھەبوە لەبﯚنە کﯚمە ﯾەتيەکان و
پەﯾوەندﯾەکی بەرفراوانم لە گەڵ رەوەندی کوردی ھەبوەو ھەﯾە.
-١٠دەﯾان وتارو نوسين و چاوپ کەوتنم لە رۆژنامەو ساﯾتە ئەلەکترۆنيەکاندا
ب وکردؤتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە152 :

مەعروف
دولخالق م
عەبد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81215131617721
کورد شەھيد
د
سەری خاوەن ھە و ست و روناکبيری ناسراوی
نووسە
مانگی کانوونی ددووەمی سا ی 1935
ﯾەکەمين رۆژی گی
ن
عەبدوولخالق مەعرروف،
ەول ر لەداﯾک بوو.
شتمانپەروەرری شاری ھە
لەبنەمما ەﯾەکی نيش
سا ی  1958بﯚ
پاش تەواو کردنی قﯚناغەکانی سەرەتاﯾی و ئامادەﯾی ،س
ەزھەر چﯚتە قاھيرە .
ن لەزانکﯚی ئە
در ژەددان بەخو ندن
خﯚ
خو ندنەوە و خ
عەبدوولخالق مەعرروف ھەر لەتاافی الو تييەووە خوليای و
وەک خو ندەوار کی ھاوچەررخ ناوی
ەی خﯚﯾدا ک
نبير کردن بووەەو لەناوچەکە
رۆشنب
دەرکرردبوو.
ەوە کردووەو ببەوپەڕی توانا فيکری و
سا ی  1963پەﯾوەەندی بەشﯚڕڕشی ئەﯾلولە
ەتی شﯚڕش دا بووە .
ەرﯾيەکانی خﯚﯚﯾەوە لەخزمە
نبيری و ھونە
رۆشنب
شمەرگەﯾەکی روناکبيرو
ی
ەوەی کە پ ش
ئەم پيياوە ھە کەوتتووە ،جگە لە
سەر کی بەتواننابووە شارەزاﯾيەکی زۆرﯾش
نووسە
شی لە ئەلەککترﯾک دا ھەبوو ،ئەم
خزمەتی گەلەکەﯾی و لەسەرھە دانی
ی
کرد بﯚ
ی تەرخان د
تواناو بەھرەﯾەشی
دەزگای رادﯾﯚی )دەەنگی گەلی
ی
ستاندا
شی نو ی خە کی کوردس
شﯚڕش
ەزراند.
ستان(ی دامە
کوردس
ەرو روناکبير و نيشتمانپەرووەر ،شەخسيييەت کی
عەبدوولخالق مەعرروفی نووسە
سەرتاسەری کوردستاندااو
ی
ست بوو کە لە
کﯚمە ﯾەتی ھ ندەە خﯚشەوﯾس
شکەوتن خواازەکاندا
سەران و ھ زە سياسييە پ ش
ەت لەناو ئەددﯾبان و نووسە
بەتاﯾبە
بەڕ زەەوە ناوی ئەبررا .
ستدا
ئەدەب و فيکر و زانس
ب
خەمخﯚرەی ککوردو کورداﯾەتی لەگەل بواری
ئەم خ
تا سا ی
ھەو ی پ شخستننی کﯚمە ی کوردەواری دداوەو لەسا ی 1977ەوە ا
ی ،لەوانە کت بی
بەکت بخانەی کورد بەخشی
 1985پ نج بەرھەممی گرنگی بە
بی )ئادەميزاد للەکﯚمە ی
کراوەو کت ی
نيکار( کەسا ی  1980چاپک
)تەکني
کوردەەوارﯾدا).
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سەبارەت بە بابەتە زانستييەکانی فيزﯾاو ئەلەکترﯾکيش سا ی 1979
ناميلکەﯾەکی بەزمانی عەرەبی بەچاپ گەﯾاندو کت ب کی ترﯾشی دەربارەی
)ترانزستﯚر( بەدەست نووسی ماوەتەوە .
شەھيد عەبدولخالق مەعروف رۆژی 10ی مانگی نيسانی سا ی 1985
بەدەست کی چەپە ی تيرۆرﯾست لەشاری ھەول ر شەھيد کرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

تيرۆرکراو

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی

ژمارە153 :

عەبدول ەحمان ب شەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111036

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە154 :

عەبدول ەحمان پ داوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111033

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە155 :

عەبدو

ميرزا ئەحمەد پ نجو نی

http://www.kurdipedia.org/?q=201003141031183897
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن
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شارەەکان:

پ نجو ن

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە156 :

دو
عەبد

و
وسو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121524136
63796
پ.م د رﯾن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە157 :

دو
عەبد

ەد
کەرﯾﯾم محەمە

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120309515
53564
ەواو
ندنی ئامادەﯾی تە
لەی خو ی
ەداﯾکبووە ،پلە
ی سل مانی لە
سکانی شاری
ەرەکی کانيس
سا ی  1956لەگە
مارکسی لينيينی کوردستاانەوە،
بەرﯾزی کﯚمە ەی م
ی
 1پەﯾوەندی ککردووە
کردووەە ،لەکﯚتاﯾی سا ی 1975
19
ناوەراستی سا ی 990
ی
 1989/10/19تا
ە لەناوەندی ککﯚمە ەو لە 9
سا ی  1981بووە بەپ شمەرگە
بووە بەئەفسەر
ی دەستگيرککراوەو لەسا ی  1998ە
شاری سل مانی
سورەکەی ش
دانی ئەمنە س
لەزﯾند
مرگی شاری سل مانی.
ساﯾشی گشتتی لەسل ماننی و ئ ستا مموقەدەمە لەپپﯚليسی گوم
لەئاس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾﯾندانی سياس

پارت:

شوور
جدەرانی کورردستان  -باش
ککﯚمە ەی رەنج

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە158 :

دو
عەبد

ود
کەرﯾﯾم مەحمو

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0121100945
51049
ت( لەداﯾکبووە
لەسا ی  1957لە گوندی )ھەزارکانی رەبات
می کت بی
سەرققا ی تەواوکر دنی بەرگی س يەم و چووارەم و پ نجەم
شەبای ژەھر و ئەنفالە).
)رەش
ی راپەڕﯾنەوە سەرقا ی ککاری رۆژنامەووانييە
لەدوای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

ی کەس:
جﯚری

چاالکی ئەنفال
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن
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شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە159 :

حە بﯚق
عەزەی ئەح
د جﯚ  -ع
عەزﯾﯾز ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9282033097
73340
سەخﯚشەکانی شاری سل مانی
ی
سا ی  1940لەداﯾﯾکبووە ،ﯾەک ک بوو لە قس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە160 :

عەزﯾﯾزی رابی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111048

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
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە161 :

ۆخی
عەزﯾﯾزی شارۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
02271600011460
ھونەری
داﯾک بووە ،لە بننەما يەکی ھ
ەھاباد لە ک
سا ی ) (1942لە شاری مە
لە س
ەکی گﯚرانی و قەتارە
پەروەردە بووە ھەرروەک دە ن بباوک و براﯾيە
جار لە رادﯾﯚی مەھاباد
شارۆخی بﯚ ﯾەکەم ج
ی
ەنەکانی کورددﯾان دەگوتﯚەووە،
رەسە
ەرھەمی گﯚررانی بە ش وەەی
ی تﯚمار کردوووە ،تا ئ ستاککە چەندﯾن بە
گﯚرانی
کا " لە
خﯚی بەناوی "سک
کاس ت و سيدی ب و کردۆتەوەە ،دواﯾين بەررھەمی ی
سا ی  2006ب وکراوﯾەوە.
ی کﯚمپانيای چوار چرا لەس
ر گەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ممەھاباد

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی

ژمارە162 :

ی ئاغای ببﯚرەﯾی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111053
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ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە163 :

عەلی ئاوما ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111039

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە164 :

عەلی تاھير  -عەلی کوتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052121394164813
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە165 :

ی چوارتاﯾﯾی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361010994

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە166 :

ی
ی سيلکی
ی خەليل خوشەﭬی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3181847188
80110
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

کوردستان
ن
پارتی دﯾموکراتی

ژمارە167 :

ی سا ح
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360810957

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە168 :

ی شيعە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211076

131

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە169 :

ی
ی فەتحی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3021448513
33570
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شارەەکان:

شنﯚ
ش

ژمارە170 :

ەد
ود محەمە
ی مەحمو
عەلی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121722512
28823
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ەر بە
ناحيەی شوانی سە
ی
ەر بە
عەلی بەﯾانی سە
ی
سا ی  1963لە گوندیەوەی باوکی پ شمەرگە ببووە ،لەو
ک لە داﯾک بوووە ،بەھﯚی ئە
گای کەرکووک
پار زگا
ەوە بﯚی
کاتە للەو گوندە بووونە ،کە لە گووندی شەوگ ی ش خ بز ننی کەرکووکە
ھاتووون.
مەتی سەرەتاﯾی کوڕان لە
ی
ەی ھە
سەرەتاﯾی لە قوتابخانە
ی
ی
خو نندنی قﯚناغیی کەرکووک تتەواو کردووە.
شاری
سم تەواو کرددووە.
ی لە ئامەدەﯾﯾی ئيمام قاس
خو نندنی ناوەندیخو نندنی ئامادەﯾﯾی لە ئامادەﯾﯾی عەبدالمەەليکی کوڕی مەرﯾوان )کورردستان(
تەواو کردووە.
فرۆشی و پ الو بﯚﯾﯾەکردن و
ی
ەوە بەردەوام کارﯾکردووە ،پاکەت
ھﯚی ھەژارﯾيە
بەھماستتفرۆشی و .....کردووە.
ھەول رە
سە حەددﯾن-ھ
بەشی کيميا -زانکﯚی ە
ی زانستی -بە
چووی کﯚل ژی
دەرچگرتنی قوتابياننەوە لە زانکﯚ فەس
سا ی  1984بەھﯚی مانگ
سا ی  ،1985س
لە س
کراوە.
حەدﯾن و کەررکووکی
شاندانەکانی زانکﯚی سە ح
شداری چاالکاانەی خﯚپيش
بەشحەدﯾن.
 ،1982وە ماننگرتنی سا ی  1984ی زانکﯚی سە ح
کردوووە لە سا ی 2
لە
سی بووە و ە
سەرەتای ساا ی  1979ەووە ت کە و بە ژﯾانی سياس
لە سسا ی  1983بەھﯚی
ەکانی ﯾنک ەوە دەستی پ کردووە ،تا س
ستنە نھ نييە
ر کخس
ەر شەڕی ناووخﯚﯾی وازی ھ ناوە.
ھە و ستی لەسە
لە رۆژھە تی کوردستان و باشوور،
سا ی  1985ەوە بووە بە پ شمەرگە ە
لە سلە ئەننفالەکان لە نناوچەی کەرککووک ماوەتەووە.
19ی کردووە.
راپەڕﯾنی سا ی 991
ی
شداری چاالکاانەی
بەشەڕﯾنەوە ژمارەەﯾەکی
نووسين دەنووس ت ،لە دوای راپە
ن
سا ی  1985ەوە
لە سسی ب و کرددۆتەوە.
پﯚرتاجی رۆژنامەنووس
ی
زۆر وتتار و ل کﯚ ينەووەو ر
مەزراندنی کﯚمە ەی ئاوارەەکانی
چاالکانەی دام
لە ددوای راپەڕﯾن بەشداری چبووە ،نو نەری ئاووارەکان
،
ليژنەی با ی ئەو ر کخراوە
ی
ستانی کردوووە ،لە
کوردس
ەری.
لە شاری ھەوول ر و دەوروبە
شاندان و ناڕەززاﯾەتييەکان ە
بووە للە زۆر خﯚپيش
ەسەر
ژﯾان بەردەوام ککاری کردووە ،ھيچ کات لە
لە ددوای راپەڕﯾن بﯚ بژ وی نەرنامەی
مام رەنجەڕۆ "ئاامادەکاری بە
سين نەژﯾاوە ،ببە ناوی " م
سەت و نووس
سياس
شاری ھەول ر.
ی
ستان چ باسە بوو لە
سە لە کوردس
بەناوببانگی ھەﯾاس
خراوی ئاوارە و
ەڵ کﯚمە ک ھاوڕ يدا ر کخ
ی  1994لە گە
سەپتەمبەری
لە س 4-14ی کردە رۆژی
ئەم ر ِ کخراوە 4
ەزراند ،گرنگتررﯾن کاری م
ئەنفاللەکانيان دامە
سەربەخﯚی ککوردی بوو لەووکات ،سکرت ری بوو
ن ر کخراوی س
ل ،چاالکترﯾن
ئەنفال
ج ھ شت.
تا کورردستانی بەج
لە ھﯚ ەندا
بەج ھ شتوووە ،لە سا ی  1997ەوە ە
 1996ەوە کورردستانی ج
لە 6دەژ ت.
گەوازی راگەﯾاندنی
سەالم عەبدو ﯾەکەم بانگ
لە  2002-1-6لە گەڵ کاک سئەنفاليان راگەﯾاند ،دوواتر بوو بە ناوەەندی چاک.
ن
ەو
کەمپيينی ھە ەبجە
دەکە
تاکوو کﯚنگرەی دوووەمی ئەو ناوەندە ،سەرپپەرشتياری گگشتی ناوەندشداری کار
چاالکانە بەش
ستەی با ﯾە ،چ
ەندامی دەست
بووە ،لە کﯚنگرەی دووەمەوە ئە
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و چاالکييەکانی کردووە لە  7سا ی رابردوودا.
چاالکانە بەشداری دادگاﯾی ئانراتی کردووە ،بەناوی چاک ەوە سکا یلەسەر وەفيق سامەڕائی و جەالل تا ەبانی تﯚمارکردووە.
ئەندامی ساندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.ئەندامی فيدراسيﯚنی رۆژنامەنووسانی جيھانە.ئەندامی بەش کی زۆری کﯚنگرە و کﯚنفرانسە سياسی و ئەکادﯾمييەکانبووە کە لە کوردستان و ھاندەران بەستراون بﯚ پرسی ژﯾنﯚساﯾد و کەرکووک.
چەندﯾن جار زﯾندانيکراوە.تا ئ ستا چەند کت ب کی بە چاپ گەﯾاندووە کە ئەمانەن :
1کورتە باس کی ھەمە الﯾەنە لەسەر زمان.2کەرکووک شاری قە و ئاگرو خو ن.3کەرکوک لە ن وان حەزی خە کەکەی و خەونی ئاﯾدۆلﯚژﯾا.4چەند الپەڕەﯾەکی شاراوە لە م ژووی کﯚمە کوژﯾيەکان.5بازرگانی مەرگ.6کﯚمﯚنی پارﯾس.7کوردۆساﯾدھەروەھا چەند پەرتووک ک دﯾکەی ئامادەﯾە بﯚ چاپکردن.
سەرچاوە :نامەﯾەکی تاﯾبەتيی کاک عەلی مەحمود محەمەد بﯚ کوردﯾپ دﯾا
سەبارەت بە کارنامەی خﯚی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی ئەنفال

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

پارت:

حزبی شيوعی کوردستان

ژمارە171 :
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ی نمازی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081432213
33442
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

حمەتک شانی کوردستان  -رۆژھە ت
کﯚﯚمە ەی زەح

ژمارە172 :

ی نەبی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1030922188
86898
ﯾەک تی بوو ،ﯾەککەم گوللەی راپەڕﯾن لە رانيە
سەربازﯾی ک
سەرککردەﯾەکی س
ەق نرا.
ەن ئەمەوە تە
لەالﯾە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ژمارە173 :
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ی کو
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011017

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە174 :

ی بچکﯚل
عەلی
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2711274510
00470
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

پياوان
رەگەززی کەس :پي
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی

ژمارە175 :
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عەوال سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011014

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە176 :

عەو

بﯚر

http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111045
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە177 :

عەو

بەرزە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111037

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە178 :

غازی قادر ئاغای نازەنينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211087

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە179 :

غەزالی ئيبراھيم ئاغا ش روانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121134213433
غەزالی ئيبراھيم ئاغا سا ی  1922لەگوندی چەم لەداﯾکبووە و سا ی  1945بەشداری کﯚماری
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سا ی  1961ببەشداری شﯚﯚڕشی ئەﯾلوولی کردووە و پاشان
ستان لەمەھابااد کردووە ،س
دﯾموککراتی کوردس
شمەرگە
کە لەھ زی باارزان وەک پ ش
 1979جار کی دﯾک
1
ی نسکﯚی  1975ئاوارەی ئ ران بووە و سا ی
لەدوای
بووە.
ەرچاوی ھەبو
ماندە رۆ ی بە
و فەرم
چی دواﯾی کررد.
ستان .لە  2006-9- 20کﯚچ
سا ی  1991گەڕاووەتەوە کوردس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ن
پاررتی دﯾموکراتتی کوردستان

ژمارە180 :

فور دەرو ش  -مامە غەفە
غەفو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617132637
74433
ەتی ﯾەک تی
پﯚستی سەرکرداﯾە
ی
خﯚی بﯚ
سانەی کەخﯚ
ﯾەک ک بوو لەو کەس
دکرد بوو ،بە م سەرکەوتننی بەدەستننەھ نا.
کاندﯾد
ی ھاو تی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
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ژمارە181 :

شيشی
فور دەرەش
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211079

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە182 :

س باوە
فارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5241146226
64871
پ.م د رﯾن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە183 :

س خورخوری
فارس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011028

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە184 :

فاروق سدﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910961

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە185 :

فاروق مەال مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003241217074029
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خاوەنی
ی
مانی و بەفەڕڕمی
گەکانی سل م
ەندە بەناوبانگ
کە لە دەو ەمە
ﯾەک ک
کﯚمپانيای ئاسيا س ە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

سەربازی
س

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شيوعی ع اق
ی
حزبی
ح

ژمارە186 :

ق
ل شەفيق
فازﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0117152642
21000
ەنی الو تييەوە وەک
کبووە ،لە تەمە
ە شاری سل مانی لەداﯾک
سا ی  1950لە
لە س
کردووە و
ە
شﯚڕشی ئەﯾللوولی
مەرگەﯾەکی ئئازا و د سﯚز بەشدارﯾی ش
پ شم
سوور( بووە .للە
ەر سا ح مەنس
شمەرگەی گييانپاک )عومە
سەنگەری پ ش
ھاوس
شمەرگە سەرەتاﯾيەکان و ماوەﯾەکی
ە
شی نو شدا ﯾەک ک بووە لە پ
شﯚڕش
لە ناوچەی قەرراخ .لە
الل(دا بووە ە
شاسوار جەال
ەھيد ئارام )ش
ش لەگەڵ شە
زۆرﯾش
ن،
ستی ھەشتتاکانی سەدەەی 20ەوە روووﯾکردووەتە ﯾﯾەمەن ،لوبنان
ناوەڕاس
ھﯚ ندا.
ش چووەتە ﯚ
بولگاررﯾا و پاشانيش
شاری
شخانەی سللﯚتەرفارت ا
 200لە نەخﯚش
ی 04-10-28
لە بەررەبەﯾانی رۆژی
ەنجەی سی کﯚچی دوواﯾييکردووە.
شيی ش رپە
ستەردام لە ھﯚﯚ ندا بەنەخﯚش
ئامس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە187 :

ل کەرﯾم ئئەحمەد  -مامﯚستا جەعفەر
فازﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204104110
03391
شيارﯾی ﯾەک تتی.
سراوی مەکتە بی بيرو ھﯚش
ل پرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە188 :

فاﯾەق گو پی
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111013285
51212
ەورامان
پی ناوچەی ھە
ی ،سا ی  1957لە گو ی
ەحمەد گو پی
ق محەمەد ئە
فاﯾەق
شەھيد بووە ،سا ی
ﯚرشی ئەﯾلوولدا باوکی ش
لەداﯾک
کبووە ،سا ی  1963لەشﯚ ِ
 19تا
ەواو کردووە ،لەسا ی 982
زانکﯚی موس ی تە
ی
شکيی
 1981کﯚل ژی پزﯾش
ەڕ ەمانی
 2002ئەندامی پە
2
ە پ شمەرگە بووە ،سا ی - 1992
راپەرﯾن پ شمەرگە
ِ
ماستەری لەبواری
ی
مەی
سا ی  2000-1998بروانامە
ستان بووە ،س
کوردس
سا ی 2008-2004
مانی وەرگرتووە ،س
شتيدا لەزانکﯚﯚی سل ی
نەشتتەرگەرﯾی گش
چارەسەری دﯾموکراتی کوردستان بووەە .ئ ستا ئەندامی
سەرۆۆکی پارتی چ
خﯚبەخش
وەک پزﯾشکی خ
ەری"ﯾەو ک
سەرککرداﯾەتی "پاررتی چارەسە
خﯚشخانەی ف رکارﯾی سل مانی کاری پزﯾشکيی دەەکات.
لەنەخ
شەمزﯾنانی  -ما پەڕی ک وڕۆژنە
ی
ن
چاوە :ستيﭭان
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

سەری دﯾموکرااتی کوردستاان  -پەچەدەککە
پارتی چارەس
پا

پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ەورامی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی ھە

ژمارە189 :

فاﯾەق کﯚڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1032302018
86861
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

پارتی سﯚسيياليستی کورد  -پاسﯚک
پا

ژمارە190 :

ی
سماﯾل بەگی
خرەدﯾن سم
فەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071321227
71847
شوان(ی سەرربە
ی(ناحيەی )ش
ماعيل بەگی
سا ی 1965للەگوندی)اسم
لە سگای کەرکوک لەداﯾک بووە ..
پار زگا
شوان خو ندوە..
ن
ی دووەمی نناوەندی لە ناحيەی
تا پﯚلی
)کﯚمە ەی رەنجدەەرانی
ە
سەرەتای ساا ی 1982دا پەﯾوەندی کرردوە بە
لە سستان( ەوە
کوردس
سا ی  1983کات ک داوای کردووە بب ت بە پ شمەرگگە ،داوای چااالکيان
لە سل کردوووە،
سەرجادەی شوان بە دەەماچەی برادەەر ک
ی
چوتە
ە
لە ببەھاری سا ی1983ی( ف اندووە،
سکری،سەﯾارەەﯾەکی )ئەلبی
لەناو قاف ەی عسک
ەرتی )(4
حمەی خا ە بەکر ،پەﯾوەندﯾيان ککردووە بە کە
ی
ڵ شەھيد کوو خا و
لەگەڵ
ی خا خا ن تيپی )21ی کەرکووک(ەوە..
کە
ی)(29ی کە ک
ترگوزراوەتەوە بﯚ تيپی)((25ی خا خا ن ودواتربﯚ تيپی
دواترق،
سماق
لە ببەھاری سا ی )(1990لەگگەڵ شەھيد ئاکﯚ سور ،بووون بە مەفرەەزەیەھاری ،1991بە
مەزنەکەی بە
پارتيزاان لە سنور ی کەرکوک ،تااکو راپەڕﯾنە م
پارتيزاانی ماوەتەوەە.
دە بە ناوی )نناصيح مەحموود محەمەد)،
ەکی شەھيد
براﯾە145

چند جار ک برﯾندار کراوە..
ەرگاﯾەتيمدا چ
لە ژژﯾانی پ شمە1لە  1988-8-30لە بناری قەنندﯾللە شاخی پيررەمەگرون….
سا ی  1990ە
2ماننگی دەی سشاخی
چاوە :فەﯾسببووکی مەال ش
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە191 :

ی
مود کاکەﯾی
سابير حەم
ەکەدﯾن س
فەلە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811061514
44242
می ﯾەکەمين
لەسا ی  1948لە شاری کەرککوک لەداﯾک ببووە و ئەندام
لەکابينەی س ھەمی ئئيدارەی
ی
شتر
ستانە لەسا ی  ،1992پاش
پەڕ ەممانی کوردس
ەی
ستی لەکابينە
بەوەزﯾری رۆشنبيری و ھەمان پﯚس
ی
ھەول ری پ شوو بوووە
ھەر می کورددستان وەرگرتتووەتەوە .ناوببراو
ەم حکومەتی ﯾەکگرتووە ھ
پ نجە
کوردستانە.
ە
دﯾموکراتی
ی
ی ناوەندی پاررتی
ئەنداممی کﯚميتەی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

وەەزﯾر

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە192 :

قادر شﯚرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1192150323
32849
ستی کوردستاان
بزووتنەوەی سﯚسياليس
ی
فەﯾسبووکی
ی
چاوەی و نە:
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە193 :

قادر عەزﯾز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0121111828
81052
ە ھەول ر لەداﯾکبووە.
سا ی  1954لە
لە س
شانی
حيزبی زەحمەتک ش
ی
کە لە پ شمەررگە سەرەتاﯾييەکان و سکررت ری
ﯾەک ک
ستانە.
کوردس
ماددەی .140
ی
مە بﯚ بەدواداچووونی
ەتی ھەر ە
نو نەرری سەرۆکاﯾە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ھەول ر
ھ
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شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە194 :

قادر فەرەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011005

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە195 :

قادر قادر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103235038
82395
مەرگەی د رﯾننی پارتی.
پ شم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

148

ژمارە196 :

قادر مستەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910960

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە197 :

شی
سم کە ەش
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6011150066
64977
ﯾەک ک لە گيراوانی
ی د رﯾنی حيززبی د مﯚکراتتی کوردستاننی ئ ران ،ک
کادری
ەن
ھاباد کە لەالﯾە
 59الوی مەھ
سيی سا ەکاانی  60بووە ،کە لەگەڵ 9
سياس
شاری ورم دا
ی
خانەی
ەرگەی بەندﯾخ
ی ئ رانەوە ئييعدام کران ،للەدەسبەسە
ر ژﯾمی
ەند بووه.
ھاوبە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
ززﯾندانی سياس
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شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

حدکا
حزبی د موکرراتی کوردستتانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە198 :

سمەت ميرخان
قيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2272107282
20063
سا ی  1983لە ئ ران بووەەو
لەسا ی  1975کووردستانی ج ھ شتووە تا س
مەرگە
سا ک پ شم
ماوەی چەند س
ەواو کردووە م
دی و دواناوەنندی لەوێ تە
ناوەند
شکيدا
سﯚﭬيەت و زﯾاتتر لە  20سا ە لەسوﯾدە للەبواری پزﯾش
بووە ددواتر چﯚتە س
خﯚشييەکانی د دا ئ ستا ووەک
نەخﯚشی باتنی و نەخ
ی
خاوەننی دووبﯚردە لە
ک ک لە نەخﯚﯚشييەکانی ددڵ لە و تی سوﯾد کار دەەکات
پزﯾشک
چاوە :رزگار رەەزا چوچانی  -ما پەڕی کووردستان ن ت
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

(ئئەکادﯾمی)

ژمارە199 :

ەﯾنی
گەالو ژ حوسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1192057596
63901
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نەی رۆژھە تتی کوردستاننە.
ی شاری بانە
خە کی
ەﯾەک ھەﯾە لە کااتی
ک
سا ی ) 1960للە سا ەکە د نيا نيم ،وابزانم ھە
لە س
شتووەو بە رﯾزەکانی
چارو بﯚ ﯾەکجاری شاری بانەی ج ھ ش
تاﯾپەککە دا( ،بە ناچ
شتەج ی
تی سوﯾد و نيش
سا ی  1992ھاتﯚتە و ی
ست بووە .لە س
کﯚمە ەوە پەﯾوەس
سی
دەرەوەی و تيش ت کﯚﯚشانی سياس
ی
ژﯾانی لە
ی
ئەو و تە بووە .لە ماوەی
ژە پ داوە.
خﯚی لە ناو کﯚمە ە و حيزبی ککومونيستی ئ ران دا در ە
سوراوی
لە ماووەی ئەم چە ند سا ەی ژﯾﯾانی تاراوگەددا ،گەالو ژ چااالک و ھەلس
سی و بزوتنەووەی ژنان بوووە .
سياس
کوردی لە شاری
ی
بە زمانی
ی  9سال لە گەڵ رادﯾو دەەنگی ژنان ە
ماوەی
تيﭭی وەک بەرﯾوەبەری
سال لە گەل ککومە ە ی
ستﯚککھﯚ م کاری ککردووە و  2س
سەر
کﯚشانی خﯚی داوە .ھاوکات لە س
ی
بەرناممە جوراوجورەەکان در ژەی بە ت
ەت لە بواری ژژناندا نووسەری را و
ەکان بە تاﯾبە
رووداووە سياسی و کﯚمە ﯾەتيە
جور لە سەر
شداری کﯚڕ کﯚﯚمە ی جوراوج
ی بووە و بەش
بوچووونەکانی خﯚی
ەوەی ژنان بوووە.
بزوتنە
ن ،بلژﯾک
سالی رابورد ودا لە گەڵ ککارزاری ژنان للە والتانی ھوولەند ،ئا مان
لە  4س
چەند سا ەی ژﯾانی تاراوگەددا،
ھەبووه .لە ماوەی ئەم ە
و سووئد چاالکی ھ
شترو
ژنان بووە و پ ش
سياسی و بززوتنەوەی ن
ھەلسوراوی س
گەالو ژ چاالک و ھ
کانی
سەر چاالکيەکا
گەڵ حيزبی کموونيست لە س
ئيستااش دوای نە مانی لە ڵ
خﯚی بەردەوامە.
ميترا ئارﯾان
چاوە :ئەلبووممی و نەی ژننانی چاالکی رۆژھە ت -م
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

مافی ژنان
ی
چاالکی
چ

ی کەس:
جﯚری

رراگەﯾاندکار

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

بانە
با

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
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ژمارە200 :

ج
گر ت جﯚرج
مارگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103165814
42353
نادﯾارەوە
شی ئەﯾلوول بوو ،بەھﯚی رووداو کی نا
مەرگەﯾەکی ففە ەی شﯚڕش
پ شم
تيرۆرککرا.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی توندووتيژی

ژمارە201 :

موس
مام ئەحمەد م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2072144327
74225
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

شارەەکان:

سەردەشت
س

پارت:

حمەتک شانی کوردستان  -رۆژھە ت
کﯚﯚمە ەی زەح
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ژمارە202 :

مام براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1051037348
86827
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

پارتی سﯚسيياليستی کورد  -پاسﯚک
پا

ژمارە203 :

مام حەميد باتتاسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111057

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە204 :

ک
ەند مەنتک
مامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111059
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
ھەرەسی سا ی 1975
عومەر حەمەدئەمين
ناوی تەواو مامند ع
سەر بەناحييە
بناری د دەوانی س
ی
مەزرای
لەسالی  1955لە گوندی سەرم
ەی
ھەرس
ئەﯾلوول پ شمەرگەببووه ،دوای ھ
ل
قوشتتەپە لەداﯾک بووه ،لەشﯚڕشی
ﯾوەندی
ی
لەکﯚتاﯾی سالی  1978پە
ی
ی شﯚرشی نو دا
لەھەلگيرسانەوەی
کوردستان دەکات
ن
شمەرگەی بزوتنەوەی سﯚسياليستتی
ی
بەرﯾزەەکانی ھ زی پ
ەپلەی فەرما ندەی کەرت ،وەلەمانگی / 10ی
 1983دەچ تە ناو ررﯾزەکانی
1
دەگاتە
کەرتی  6دەب ت ددوای
ی
ماندەی
ی کوردستان سەرەتا فەرم
ی نيشتمانی
ﯾەک تی
ەول ر.
ەدەشتی ھە
ە فەرماندەی کەرتی س ی د دەوان لە
دەب تە
شەری ناوخﯚ للەمانگی 1995 /12
دوای راپەرﯾن فەرمماندەی ھ ز ددەب ت تا لەش
دەﯾبەنەوەلەز دی باب وباپپيری
ز
ھيد دەب ت ،د
سنەزان شەھ
لەشارۆچکەی کەس
دی سەرمەززرا بەخاکی ددەسپ رن.
لەگوند
مامند منتک،
ەنگەرو خوارزای شەھيد م
ی /ئەم زانيارﯾﯾانەلەھاوسە
ت بينی
شتمانی کورددستان سەباح عومەر
رﯾنی ﯾەک تی نيش
فەرماندەو پ شمەررگەی د ی
ک( وەرگيراوە .
مەنتک
مەنتک( سەبارەت ببە )ژﯾان و کاررنامەی
(
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )ﯾووسف
سەرچ
20
لە 013-02-13
مامەنند مەنتک( بﯚﯚ کوردﯾپ دﯾا ە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
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پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ژمارە205 :

ق رەحيم
ەمەد تﯚفيق
محە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110516311017
سل مانی لەداﯾﯾکبووە.
سا ی  1954لەس
خو ندن.
ەرەنسا بﯚ و
 19چووەتە فە
ــ 972
 1974بﯚ خو نندن دەچ تە ببەرﯾتانيا و ئەنندازەی ميکانييک تەواو دەککات.
ــ لە 4
رەنجدەران .
ن
ەی
ــ سا ی  1979دەەب تە پ شمەررگەی کﯚمە ە
ستەفای ناسيووە.
1978ەوە نەووشيروان مس
ــ لە 8
بووە.
سەرکرداﯾەتی کﯚمە ەی رەنجدەران و ﯾەک تی ە
ی
 19ئەندامی
ــ 984
سياسی ﯾەک تی.
ی
ەبی
 19بووەتە ئەنندامی مەکتە
ــ 994
شاﯾەوە.
سياسی ک شا
 20دەستی للەئەندام تی مەکتەبی س
ــ 006
ستا ئەندامی
ئەنجوومەنی کﯚمپانيای ووشەﯾە.
ی
ــ ئ س
ی سبەی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی
پارت:

بزووتنەوەی گگﯚڕان
بز

ژمارە206 :

ەمەد خدر
محە
155

http://www.kurdipedia.org/?q=2013051008400382803
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە207 :

محەمەد سيگرکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011025

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە208 :

محەمەد شارو رانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091625351625
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شارو ران لەداﯾکبوووە .وەک زۆرربەی
و
ە ئاواﯾی خوڕخوڕەی
سا ی  1343لە
لە س
کيش لەوان خﯚﯚش شانسترر ،تا پﯚلی
ی خﯚی و رەەنگە ھيند ش
ی ھاوتەمەنی
منا نی
خەباتی
ی
 1362لە جەرگگەی
ی خوﯾندووﯾەتتی .سا ی 2
ەمی ناوەندی
دووھە
کوردستاندا ،پ وەندی بە ر کخستنەکاانی حيزبی
،
خو ناووﯾی خە کی
ستانی ئ رانەوە دەگرێ و وەەک رابيتی ن وان ر کخستتنی
دﯾموککراتی کوردس
ستپ دەکا.
خەباتی خﯚی دەس
ی
خﯚﯾان
ب و سەربازەککانی پاﯾەگای گوندەکەی خ
حيزب
ەڵ چەند ھاووڕ ی دﯾکەی و پ نج
ھەر للەو سا ەدا بﯚﯚ ماوەی س مانگ لە گە
س لە سەربازە کان دەگير ن و ﯾەک ک لە سەربازەکان بە ناوی نورەەدﯾن
کەس
حەمەد سەرللەنوێ
ئازاد دەکر ن و مح
ەوانی تر د
ی ئيعدام دەککرێ .دواتر ئە
رەزاﯾی
 1367وەک
تەوە و تا سا ی 7
ە
کيالتی حيزبەووە دەگر
دی بە تەشکي
پ وەند
خەباتی
باد در ژە بە خ
شارو رانی مەھابا
و
ی حيزب لە نااوچەی
ئەندامم کی چاالکی
کيالتيی خﯚی دەدا .
سی و تەشکي
سياس
حيزبی
ھاوکارﯾی لە گەڵ حي
ی
کی دﯾکە بە تاووانی
مەد بﯚ جار ی
سا ەدا محەمە
لەو س
سگير
ئيسالمی ئ رانەوە دەس
ی
کﯚماری
ر
العاتی
ن دەزگای ئيتال
دﯾموککرات لە الﯾەن
ئيتالعاتی
ی
مانەوە لە زﯾندانەکانی
ە
دەکر تتەوە .دوای ممانگ ک و چەند رۆژ
ب .لە
حاکەمە کردن دەﯾبەن بﯚ دادگای ئينقالب
مەھابباددا ،،بە مە بەستی موح
خﯚی دەرباز ددەکا و لە
سەرباز کەوە کارئاسانی بﯚ دەکرێ و خ
دادگاددا ،لە الﯾەن س
بناری قەندﯾل دەب تە پ شمەرگەی
ی
ەتاوی لە
جﯚزەرردانی سا ی 1367ی ھە
رەوانەی
ی
دواتر لە الﯾەن حييزبەوە
ر
ی کوردستان .سا ک
ی دﯾموکراتی
حيزبی
کﯚشانی خﯚی وەک کادر کی
ی
دەکرێ و لەو سا ەوە ت
ێ
ی کادر
دەورەەی سياسيی
ماوەی پتر لە
ی
کيالتی ،لە ناوچەی شارو رانی مەھابااد دەستپ دەککا و بﯚ
تەشک
ەک بە
تەشکيالتی سەردانی ﯾە
ی
کی
وەەک کادر ی
ت ساڵ و ھەمموو سا
حەوت
حيزبی
ی گوندەکانی ئەو ناوچەﯾە دەکا و خە ک لە دەوری تتەشکيالتی ح
ﯾەکی
د موککراتدا کﯚ دەکااتەوە .
حيزبی
ی
ەکانی
 ،137ئەو سا ەی کە کادر و پ شمەرگە
ی سا ی 75
ھاوﯾنی
ﯾی
قەوارەی ھ ز و کﯚمييتەی شارستتاندا لە قو ی
ی
جار لە
د موککرات بﯚ دوا ج
ەمەد
چاالکی دەبن ،محە
ی
ەکانی رۆژھە تی کوردستتان خەرﯾکی کار و
ناوچە
ھاوڕ ی
ەگەڵ س ھ
دەب  .ئەو کە لە
کی د تەز ن ب
ی رووداو ی
شارو رانی تووشی
مەھاباد پ کد نن ،رۆژژی 17ی
د
چەی شارو ررانی
شکيالتيی ناوچ
ی تيمی تەش
دﯾکەی
لەگەڵ
ڵ
حيزبی
موورﯾەتيکی ح
گەالو ژ لە ھاوڕ کا نی ھە دەب ێ تا بە مەئم
یش
ەکی ﯾەکبگرنەوەە.
عومەر با ی
ارستانی مەھاباد ،ع
ی
سی کﯚميتەی
بەرپرس
ھاوڕ کەی،
ڕ
مانەوەی
خﯚی بگەﯾەن تتە شو نی م
نيوەرۆۆی ئەو رۆژە ،بەر لەوەی خ
ەمارۆ دەدرێ و شەڕ لە ن ووان
سالميەوە گە
ی کﯚماری ئيس
ەن ھ زەکانی
لە الﯾە
ئيتالعات و
ت
لەشکری زۆر و زەبەنندی
ی
محەممەد شارو رانييی تاک و تەنيا و
ەد
شەڕەدا محەمە
سالمی د تە ئئاراوە .لەو ش
ی پاسدارانی کﯚماری ئيس
سپای
مجﯚرە
ەنگەکەشی گگير دەکا .بەم
ی دەکەوێ و ھاوکات تفە
ەک ک بەر رانی
فيشە
سپ کی
ئەمەش دەب تە دەس
ش
ھيچ ر گاﯾەکی بﯚ نامين تەوە و دەسگير دەککرێ و
خاﯾەن ت.
کە نﯚ ساڵ دەخ
کەنجە و ئازارر و ل دان ک ە
ئەشک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە209 :

مستەفا حاجی کو خا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111049

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە210 :

موسا لەﯾالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903072348501564
لە سا ی  1969لە ناوچەی سەردەشتی کوردستانی رۆژھە ت لە داﯾک بووە خو ندنی سەرەتاﯾی لە
سەردەشت خو ندووە و ناوەندﯾش لە رەبات ،لە سا ی 1383ی ھەتاوی دەب تە پ شمەرگە لە رﯾزی
حيزبی دﯾموکراتی کوردستانی ئ ران و پاشان لە سا ی  1992روو دەکاتە تورکيا و دوای  23مانگ ژﯾان
لە تورکيا لە ر کەوتی  1994 /8/23وەک پەنابەر ک لە و تی فينلەندا نيشتەج دەب ت .بﯚ سا ک
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دوای ئەوە لە  1995-4-23کﯚمەلەی کوردی لە تورکو دادەمەزر ن ت و وەک سەرۆکی کﯚمە ە دەست
بەکاردەب ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

چاالکی کلتووری

شارەکان:

سەردەشت

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە211 :

موالزم جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910972

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن
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ژمارە212 :

موالزم حەسەن خﯚشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910971

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە213 :

موالزم عومەر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111042

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە214 :

موالزم عەبدولمەليک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011029

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە215 :

موالزم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211081

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە216 :

موالزم فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211080
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ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە217 :

موالزم قەرەنی جەميل
http://www.kurdipedia.org/?q=200911141934272542
لە سالی  1945لەشاری ھەول ر لەداﯾک بووە .دەرچووی کﯚل ژی پﯚليسە لە بەغدا .-1973معاونی پﯚليس بووە لە کﯚﯾە .
-1974بﯚتە پ شمەرگە .
-1975پاش دامەزراندنی ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان لەگەڵ شەھيدان مالزم جمال و مالزم حسن
خﯚشناو و مالزم سەﯾد کەرﯾم و ژمارەﯾەکی تری ئەفسەرانی شﯚرش ،رووﯾان کردۆتە سورﯾا و
پەﯾوەندﯾان بە ﯾەک تی کردووەو لەمەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی شﯚرشی نو ی بووە .
-1979رووی کردۆتە سوﯾد و لەوێ نيشتەج بووە ،تا مردنيش لە خەباتی کورداﯾەتی لە ن و رﯾزەکانی
)ی.ن.ک( بەردەوام بووە .
ھاوسەرەکەی ناوی مەزگين خانە وکوردی سورﯾاﯾە ،خوال خﯚشبوو دوو کچ و کور کی لە دوای خﯚی
بەناوەکانی سﯚزان و ئالين و ئاالن بەج ھ شتووە .
لە  2005توشی نەخﯚشی ش رپەنجە بووە .رۆژی  2008/3/29لە شاری ئﯚپساالی سوﯾد کﯚچی دواﯾی کردووە.تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە218 :

موالزم ھەجەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211084

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە219 :

ميرزا گومەرەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211069

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە220 :

ميکاﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0429101123
31738
1985
1
 1978تا
 1لە مەھاباد لە داﯾکبووە .لە سا نی 8
لە ئﯚگگستی 1965
سا ی 1986ەەوە
ئەنداممی حيزبی د موکراتی کووردستانی ئ رران بووە .لە س
کھﯚ م لە سوﯾﯾدە.
شتووی ستﯚکھ
دانيش
دﯾا
چاوە :وﯾکيپ د
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ممەھاباد

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە221 :

ن گوفتار
جيد شيرﯾن
مەج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724115348
81876
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ەکانی  PDKIو لە ھ زی ددا ھﯚی
رﯾزی پ شمەرگە
سا ی 1359دا چﯚتە ن و ی
لە س
ژﯾمی ئاخوندی دەەست پ کردوووە.
ی
ئەوکاتتەدا خەباتی دژی ر
دا ،لە ھ زەکانی 2ی ر بەندان و
شمەرگاﯾەتيد
ی تەمەنی پ ش
ھەروەەھا لە ماوەی
سيﯚنەکانی رادﯾﯚ و کﯚمە ﯾﯾەتيدا ،د سﯚﯚزانە ئەرکە
سام ەند و کﯚميس
حيزبيييەکانی بەڕ ووە بردووە.
ھا وو پ شمەررگەی لەم ژﯾننە و
زەردی ناوچەی زەھ
ی
ی گوندی دەەربەند
خە کی
لە
 ،138بەھﯚی نەخﯚشی ە
ەسەر 6ی 87
تگ ی ، PDKIشەوی  5لە
خەباتگ
دا کﯚچی دواﯾی کرد.
تەمەننی  75سا يد
ی نيشتمان ک لە گوڵ
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە222 :

کەﯾی
د حەميد ئئەمين کاک
ی  -مەجيد
جيد کاکەﯾی
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5292134296
60120
لە شارەد ی دداقوقی پار زگگای کەرکوک.
لە داﯾﯾکبووی سا ی 1950ﯾە ە
سەربازی
شەھيد چووەتتە کﯚل جی س
ەی 11ی ئادارری  ،1970ش
پاش ر ککەوتننامە
چووە .پ ش
موالزمی دووەم دەرچ
ی
لەی
1973دا بە پلە
بەغدااو لە سا ی 3
رﯾزەکانی ھ زی
ی
ﯚڕشی  ،1974شەھيد چوووەتە
ھە گييرسانی شﯚڕ
ەھلە و ئەندامی
ئامر بەتاليﯚنی نە
وەک ج گری ر
مەرگەی کورددستان و ک
پ شم
بينيوە.
ە
ەری پارتی دﯾﯾموکراتی کورردستان پلەو پاﯾەی
ەبی عەسکە
مەکتە
ماوەﯾەک لە ئ راندا بەئاوارەﯾی
ھيد مەجيد م
شﯚڕش ،شەھ
پاش ھەرەسی ش
ەجيد
شﯚڕشی نو دا ،شەھيد مە
ەوە .ھەر لەگگەل دروست بوونەوەی ش
ماوەتە
ستانەوە کردوووە و بزووتنەوەش
سيالتی کوردس
تنەوەی سﯚس
پەﯾوەنندی بە بزووتن
ەر کە گەڕاوەتتەوە
ق .لە سا ی 1976دا ،ھە
ەڕ تەوە ع راق
ی ل کردووە بگە
داوای
رۆژێ بەرەو باشوووری ع راقی نەفيی
فاشی ئەوێ ێ
ی
عسی
ق ،رژ می بەع
ع راق
نشينی کردوووەو پلەی ئەففسەری
کردوووەو لە شاری عيمارە بەزۆرە مل جي نش
شەکری عيماررە دەستبەکارری کردووە .للە
ل وەەرگر تەوە و للە دەزگای ش
پاشوووری ع راقدا.
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شەھيد مەجيد بە ھاوکاری شەھيد عەلی عەسکەرﯾو دکتﯚر خاليد سەعيدو
شەھيد تاھيری تاھيری عەلی واليو چەندان ت کﯚشەرﯾتر ،پەرەی بە
بەڕ کخستنەکانی بزووتنەوە داوە .لە ھاوﯾنی 1977دا شەھيد مەجيد دﯾداری
شەھيد سا حی ﯾوسفی کردووەو لەو دﯾدارەدا پەرپرسيارەتی ر کستنەکانی
ناوخﯚی بەغداو کەرکوکی پ اسپ ردراوەو رژ می بەعسی ع راقيش بﯚ
کەمکردنەوەی سەردانەکانی لە باشووری ع راقدا ،بﯚ کارگەی شەکری
سل مانی راﯾگوازتووە .لە ھاوﯾنی 1978دا شەھيد مەجيد بە ئامادەبوونی
رەسوڵ مامەندو شەھيد تاھيری عەلی والی و چەندﯾن سەکردەو
کەساﯾەتی تری بزووتنەوەی سﯚسياليستی کوردستان ،دامەزراندنی حزبی
سﯚسياليستی کوردستان رادەگەﯾەننو ھەر لەوﯾ ش بەرپرسيارەتی
ر کخستنەکانی ناوخﯚی پار زگاکانی بەغداو کەرکوکو سل مانی
پ ادەسپ ردر ت و ئەرکە حزبيو شﯚڕشگ ﯾە کوردﯾەکەی بە سەرکەوتووﯾی
رادەپەڕ ن ت.
بەھﯚی سەرکەوتنو بەدەستھ نانی خﯚشەوﯾستی دانيشتووانی شاری
ھە مەت و قوربانی ،رژ می بەعس ع راق شەھيد مەجيدی لە شەکرەکەی
سل مانی ﯾەوە بﯚ بەڕ وبەراﯾەتی کاروباری ئاﯾنی )ئەوقاف(ی سل مانی
گواستەوەو لەو ش بە ئەمەکو ماندووبوونی خﯚی بوو بە ج گری بەڕ وەبەری
گشتی ئەوقافی سل مانيو لەو پلەﯾەدا ماﯾەوە ھەتا بەھاری سا ی .1989
ل مەخابن ،بەدەستی سيخوڕە کوردەکانی رژ مەوە ،پەﯾوەندﯾە سياسيە
نھ نيەکانی شەھيد مەجيدو ھاوکارانی بﯚ رژ می بەعس ئاشکرا بوونو لە
ھاوﯾنی 1989دا لەگەل پﯚل کی د سﯚزو چاونەترسی حزبی سﯚسياليستی
کوردستاندا دەستبەسەر کرانو بەئاکام لە  19ئەﯾلولی 1989دا شەھيد
مەجيد و نﯚ کادری تری چاونەترسی سﯚسياليت لە ئەمنە سوورەکەی
سل مانيدا گولەباران کران .ھەزان س و لە گيانی پاکی شەھيد مەجيدو
ھەموو شەھيدانی کوردو کوردستان.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )سەعيد کاکەﯾی( سەبارەت بە )مەجيد کاکەﯾی(
بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-05-29
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

گوللەبارانکراو
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جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

سەربازی

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی سﯚسيال دﯾموکراتی کوردستان  -حسک

ژمارە223 :

مەحمود حاجی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111064

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە224 :

مەحمود حەمەبﯚر  -خولەی حەمبﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022700194131558

167

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە225 :

حمود سەﯾﯾدە
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910975

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە226 :

ميانی
حمود گەرم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111065
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ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە227 :

مەحمودی برای
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361010998

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە228 :

مەرزﯾيە فەرﯾقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110092705185
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19
کەوتی 958.05.22
ی
ە ،لەڕ
شەھاب عەبدو "ﯾە
ب
ناوی تەواوی "مەررزﯾيە
بە م
چاوی بەژﯾان ھە ھ ناوه ،ە
ی رۆژھە تی کوردستان چ
لەشاری مەرﯾوانی
کی شاری "سنە"ن.
توو مەرزﯾە لەبنەڕەتدا خە ک
داﯾک و باوکی خاتو
ەسەر دەبات ،بﯚ
لەشاری مەرﯾوان بە
ی
تا تەممەنی  17سا ی مەرزﯾيەژژﯾانی
سنە و لەوێ خو ندنی
دنی مامﯚستااﯾەتی روو دەەکاتەشاری س
خو ند
ستاﯾەتی تەوواو دەکات ،ب ووانامەی دبلﯚم لەبواری ماامﯚستاﯾەتيدا
مامﯚس
ستدەھ ن ت.
بەدەس
بەھرەی
ی
ھەر للەتەمەنی منندا يدا ھەستتی کردووه ،ککەدەنگی خﯚﯚشەو
ستی
ەھﯚی نادروس
دراوه ،بە م بە
ە ،لەالﯾەن باووکييەوە ھاند
خﯚشی ت داﯾە
دەنگخ
ی لەو رۆژگارەددا ستەم بووەەژن و کچی کورد گﯚرانی بچر نی،
کﯚمە گاوه ،ئەوەی
شدا زۆر بەقوورسی ژﯾانی ھونەری
ھەربﯚﯚﯾەڕ گای ھوننەری ل گيراوەەو لەو پ ناوەش
کﯚسپ و ک شەکاان مەرزﯾيەێ
پ
ەڕەڕای
خﯚی بەسەر بردوووه ،بە م سە
ەکانەدا ،ئەوانەی
بووه ،لەجەژەنەکان و ﯾاد و بﯚنە
،
ەردەوام
ھونەررمەند ھەر بە
ﯾەکەمين جار لەتەمەننی 9
ن
کردووەو بﯚ
و
داری
لەقوتاابخانەدا ساززکراون ،بەشد
ەکەمين گﯚراننی ،ئەوەی للەو
دا چﯚتەسەر شانﯚی قوتاببخانەکەی ،ﯾە
سا يد
ەتانەی وەليدی" بووه ،لەگگەڵ موزﯾکدا بەناوی
کاتەدا چ و تی گﯚﯚرانيەکی "فە
شانەوه".
بەکەنی و گﯚزەبەش
ی
ەوەل و
سەر کانی د تە
"لەس
ھونەرﯾيەکانی باشووری
ی
ﯾيەفەرﯾقی زۆۆر حەزی بەبييستنی کارەھ
مەرزﯾي
سيقای سل م
ت "تيپی مﯚس
ستان بەتاﯾبەت
کوردس
مانی" و زﯾاتر حەزی بەدەننگی
ھونەررمەندان "کەررﯾم کابان" و "قادر کابان" بوو.
ەند "ناس ی ررەزازی" ئاشننا دەب ت
سنە بەھونەرمە
ە
لەسا ی 1977دا للەشاری
ەند
سا ی 1978ددا زەماوەند دەەکەن و سا ی 1980دا لەگەڵ ھونەرمە
و لەس
ستان
خەباتی شﯚڕشی رزگارﯾخوازی گەلی کوردس
ی
"ناس ی رەزازی" ر گای
شيان
ئەم خەباتگ ﯾەش
مە ە" خەبات دەکەن ،م
ھە دەەبژ رن و لەڕ زەکانی "کﯚم
ەردەوام دەب ت.
تاسا ی 1984دا بە
چەکداری
ی
ەشانی خەبااتی
وەک ھونەرمەند ککی ل ھاتووی شاخ شان بە
گەوازی
مﯚسيقای "کﯚڕی بانگ
ی
ھونەری و لەگەڵ تيپپی
ی
ت دەکات بەککاری
دەست
مەرگە"
"س و بﯚ پ شم
بەسروودی س
ن کاری ھونەررﯾی لەشاخ بە
کﯚمە ە" ﯾەکەمين
جام دەگە ن ت.
بەئەنج
ەڵ
وەلەو تی سو د وەک پەناھەنندەﯾەک لەگە
و
ەرەتای سا ی 1985
لەسە
سەری ھونەرممەند ناس و س مندا ەککەی "د نيا"" ،ماردﯾن" و ""کاردۆ"
ھاوس
ژﯾان ببەسەر دەبن .
بەکاتی ئەوروپا،
ی
ی 20 05.09.18دا لەکاژم ر 11ی پ ش ن وەڕۆ
لەڕۆژی
لەستتﯚکھﯚ می پاﯾﯾتەختی سو د ما ئاواﯾی لەمﯚسيقا و ھونەر کردوو و بﯚ
مانی لەسەر داوای خﯚی بەخاک
ەشاری سل م
ھيشتين و لە
ھەتای بەج يھ
ھەتاھ
درا.
سپ د
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ممەرﯾوان

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شانی کوردستان  -رۆژھە ت
ی
حمەتک
ککﯚمە ەی زەح

ژمارە229 :

مەال ﯾاسين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0427155650
01732
5/7/1لەداﯾکببووە.
1959
مانی
ل وەزﯾری خاننەنشينە لە ئئيدارەی سل م
وەکيل
مام و خەتيب
گەﯾاندنی ئيم
ی کﯚل ژی کورردستانە بﯚ پ گ
راگری
تا 2002
مەکتەبی تا ەبانی کاری کردووە ا
ی
سا ی 1991وەە لە
لە س
ەواو کردووە
شەرﯾعەی لە بەغدا تە
ی
سا ی  1982کﯚل ژژی
شمەرگە تا راپەرﯾن ننەگەڕاوەتەوە
ە
سا ی  1983بووەتتە پ
ھە بوون
ی گﯚﭬاری ە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
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ژمارە230 :

س ەحەت
مەالبراﯾم مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22117214716572
شتووی :دۆ ەگگەرم
دانيش
ساﯾەتی :ئەنندام
بەرپرس
1385
سا ی ما واﯾی5 :
ی خاکەل وە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.khak
kelewe.net/sshehid/show
w.asp?link=2
2380
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

حدکا
حزبی د موکرااتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە231 :

ی
مەالی حاجی رەسو ی کەرزۆری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910980

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە232 :

مەالی مەال قاادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011002

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە233 :

ی
ھدی کاوانی
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0406175546
61699
کاونی ﯾەکەم
ی
کبووەو کوڕی حەميد
ەقالوە لەداﯾک
ی سەر بەشە
دی کاوانيانی
لەگوند
شی ئەﯾلوولە.
ھيدی شﯚڕشی
شەھ
ەغداد،
مارکسيزم ل نينزم لەبە
م
لەسا ی  1973لەر ی ئە قە رۆۆشنبيرﯾيەکاننی
پەﯾوەنندﯾی کردووەە بەکﯚمە ەوە.
نکﯚی موستەنسەرﯾيە
زانکﯚی لەبەشی ئاابووری ،لەزانک
ی
سا ی  1976ب واناامەی
وەرگررتووە.
 ،1976دووەم
1
جاری ﯾەکەم سا ی
ەر سياسەت دووجار زﯾندانيی کراوە ،ج
لەسە
.1979
ش لەسا ی 9
جارﯾش
ی راپەڕﯾنی سا ی
تی
ەرگەی ﯾەک ی
 1991وەک پ شمە
1
سا ی  1981تاکاتی
خەبات.
بەردەەوام بووە لەخ
کردووە.
لەھەرس کﯚنف انسی کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستاان بەشدارﯾک
دانانی بﯚمب ک لەژ ر
ی
ەنجامی
لەسا ی  1983بە سەختی برﯾننداربووە لەئە
ئﯚتﯚمببيلی ھ زی پ شمەرگە.
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شيشدا
شﯚڕشدا بەشداربووەەو لەپلينﯚمی ئا ی شﯚڕش
ا
لەجيابوونەوەی ئا ی
دﯾسان بەشداربوووە.
کاردەکات
ت
ەر ورۆژنامەنوووس
ی راپەڕﯾنەوە تاوەکو ئ ستتا وەک نووسە
لەدوای
وکت ب کيشی ئاماددە چاپە.
تی بەرﯾتانيا
لەسا ی 2000ەوەە رووﯾکردۆتە ھەندەران وئ ستا لەو ی
ەج يە.
نيشتە
نانی  -ما پەڕی کوردستان ن ت
ن شەمزﯾ ی
چاوە :ستيﭭان
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە234 :

ەورامی
ی  -نالە ھە
نادر ھەورامی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103233435
52381
ە ھەورامان للە داﯾکبووە.
سا ی  1937لە
لە س
شمەرگە.
 1بووەتە پ ش
سەرەتای 1962
لە س
سيارەتی لە شﯚڕشی ئەﯾلول و گو ن ب ﯾوە.
پلەکاننی پ شمەرگگاﯾەتی بەرپرس
می سەرکردااﯾەتی پارتی
سا ی 1979لە کﯚنگرەی  9بووەتە ئەندام
لە س
ستان.
دﯾموککراتی کوردس
خﯚی لەکاری پارتيزانيدا بەسەربردووە .
ی تەمەنی خ
زۆربەی
ی رووبەر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي

174

نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

سەربازی
س

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ەورامی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی ھە
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستاان
پا

ژمارە235 :

ی
ری رەزازی
ناسر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816495
54143
لە زماانی خﯚﯾەوە:
ەتاوی ،سا ی )(1955ی ززاﯾينی،
ەری سا ی )(1334ی ھە
مانگی پووشپە
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ژ ردەستی داماو ،دەبوو دوو زمانی ب گانەی بە زۆر بەسەرماندا سەپ نراو
بخو نين و زمانەکەی خﯚشمانيان ل کردبووﯾن بە قوڕقوشم و ژەقنەمووت،
بﯚﯾە ئ ستاش کوردی وامان ھەﯾە خﯚی ناناس و نازان ک يە! .ئەگەر
خو ندن تەواو دەبوو و خو ندنگە دادەخرا ،مندا ن بەردەبوونە کووچە و کﯚ ن
بﯚ کاﯾە و ،منيش دەبوو بچمە خزمەت مەال ،بﯚ دەرسی قورئان ،مەال ئەوە
خەرﯾکی گوتنەوەی )ئەلف سەر ئا ،الم زەنە ئەل( بوو ،منيش بير و ھﯚشم لە
الی مندا ن بوو ،کە جار و بار بە شوو ەکەی دەستی ،حەسيری سەر
عەرزەکەی دادەگرت و ئ مەش بە شەقە و شرﯾخەی شوو ەکە رادەچ ەکاﯾن،
تەنيا چاکەﯾەک کە ھەﯾبوو ،قەت لە کەسی نەدەدا ،تەنيا حەسيری سەر
زەوﯾەکە نەب  ،حەسيرﯾش وای ل ھاتبوو ،ئەگەر گيان و ھەستی ھەبا،
شکاتی دەبردە بەر خودا و پ غەمبەر ،چونکە ئەوەندەی پ دا ک شابوو ،ش ی
کردبوو .
چارم نەبوو ،حوکمی حاکم بوو و مەرگی موفاجات ،مندا يش بووم ،لە ف و
تە ەکەی وا رانەھاتبووم کە خﯚم بدزمەوە و نەچم ،سا ی دواﯾی دەستم کرد
بە گغنيدان و درۆ و دەلەسە ،تا پ مدەکرا نەدەچووم ،ھەندێ جار مەال بﯚ
ئەوەی پوو ەکەی نەفەوت لە پەنا دﯾواری دووکانەکەی کە پا ی وە دەروازەی
خو ندنگەکەوە دابوو ،خﯚی حەشار دەدا و دەﯾگرتم و دەﯾگوت :ب رەو
قورئانەکەو بخو نە زوڕﯾەت ،ئەنا ئەﯾژم بە باوکﯚ داتپ ﯚس  ،ھاااا! منيش ئيتر
چارەم نەمابوو ،چونکە دﯾواری مەدرەسەی ھەداﯾەتيش وا نەبوو کە بە
سەرﯾدا باز دەم و خﯚم دەرباز بکەم ،ناچار دەچووم بە م چوونی چی؟ چی
پ دەگوتم لەم گو چکەمەوە دەچوو ،لەوی دﯾکەمەوە دەھاتەوە دەرێ ،پاش
ماوەﯾەک )مەال( ،کە لە سنەی ئ مەدا پ يان دە ين )مامﯚسا ،ﯾان مە ( و
ب ێ جارﯾش ھەر دوو وشەکە پ کەوە بەکار د نن ،وەکوو مامﯚسا مە
ئەحمەو .شکاتی خستە بەر باوکم کە گو نادا و ،خﯚی دەدز تەوە و ھيدﯾکە،
باوکيشم دوای ل دان کی قورس و قﯚڵ ،ئەمجارەﯾان بردمی بﯚ الی )مامﯚسا
مە ئەحمەد(ی خە کی تا ش ،بﯚ در ژەپ دان و خو ندنی قورئان ،ئەو مەالﯾە
ئەگەر بە ھە ە نەچووب تم ،ئيمامی مزگەوتی کەرﯾم رەئووف بوو ،لە پشت
دووکان )حاجی ماشە ی رەنگ س(ەوە ،چەن برا بوون ،ھەر ھەمووﯾان مەال
بوون ،نازانم چﯚن و لە بەر چی ،ئەو مەالگەلە تەرای و تی ئ مە بووبوون؟.
من پ م واﯾە لە بەر ئەوە بوو ،کە تا شييەکان سوننين و لە و تی ئ مە واتە
لەو ش لە
کوردستان ،تەگەرەﯾان نەدەھاتە سەر رێ و دەحەسانەوە ،بە
بەر ھەﯾکەلی ناقﯚ و ناحەزی مامﯚستا و چ وفە ەک و ل دان لە قوتابييەک،
ئەو ھە تنە ھە تم نەگەڕامەوە ،تا ئەم جارەﯾان لە گەڕەکی خﯚمان لە )کانی
کەم زی( لە الی مەال عەبدو ی ئيمامی مزگەوتی )حەمە حسەﯾن بەفری(
داﯾاننام ،مەالی ن وبراوﯾش لە خانەقای ش خ سەالم ،ﯾان تەکيەی حاجی
سەی وەفا ،لەوێ وانەی پ دەگوتينەوە ،لەوێ ئيتر چونکە گەڕەکی خﯚمان بوو
و ھاوسەر و ھاوما ی خﯚمی ت دا بوو ،داکاسرام و حەوت جزمی قورئانم لە
ماوەﯾەکی کورتدا تەواو کرد و مامﯚسا لە خﯚشی ئەم زﯾرەکييەی من و
گەﯾشتن بە سوورەی :تەوابەن ،مامرە کو ە سەوابەن ،بﯚ مامﯚسا کەبابەن،
ميوانييەکی بە باوکم سازدا و منيان ھاندا کە لەبەر ئەوەی دەنگم خﯚشە لە
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مزگەوتيشا بانگبدەم ،باوکيشم کەﯾفی پ دەکرد .
لە پﯚلی شەشی سەرەتاﯾيدا بووم ،دﯾارە لە پەنای قورئانخو ندندا ،باوکم بە
زۆرەمليی ،ھەميشە لە گەل خﯚی دەﯾبردم بﯚ نو ژ و ،رەمەزانانيش
نەﯾدەھ شت رۆژووم بفەوت  ،بﯚ ماوەﯾەک بووم بە بانگب ژی مزگەوتی
گەڕەکی خﯚمان ،خادەمی ئەو مزگەوتە ن وی )شامحەمەو( بوو ،ھەرچی
بانگی دەدا ،لە بەر پ کەنين کەس خﯚی پ رانەدەگيرا ،دەنگی ناخﯚش بوو،
بانگگوتنەکەی بە جﯚرێ بوو ،دەتگوت ب گاری پ دەکەن ،خوای ل خﯚش ب ،
پياو کی بەڕ ز و خواناس بوو .لە پﯚلی شەش دەرنەچووم و داکەوتم و مامەوە
بﯚ سا کی دﯾکە ،لە بەر باوکم نەمدەزانی چيبکەم ،لە ترسان کونەمشکم
ل بووبوو بە کﯚشک و سەرا ،چوومەوە بە داﯾکمم گوت :رفووزەم .داﯾکی
داماوﯾشم ،لە تاو م ردی زا م ،لە خەفەتا واقی دابوو ،چونکە دەﯾزانی باوکم
وام ل دەکا ،کە بە لﯚکە ئاو بتک ننە دەمم .
باوکم زانی لە پوولی شەش دەرنەچوومە ،ھاتە جەستەم و غەشی ب کارﯾی
و منا زۆرﯾی و کﯚ ەوارﯾی خﯚی پ رژاندم ،ل شمنەدەگرت ،چونکە لە گەڕەک کی
نالەبار و رەپﯚشەخەراپدا پەروەدە بووم ،گەڕەک ک ،ب ژگە لە کر کار و
زەحمەتک ش و کاسبکار ،پيشەﯾ کی با ی ت دا نەبوو ،ئەو گەڕەکەی ئ مە لە
د ھات کی دوورەدەست دەچوو ،بەو م گەل و و خدار و پ کھاتەسەﯾرەی
خﯚﯾەوە کە ھەﯾبوو .منيش ئيتر وام ل ھاتبوو کە دەربەستی کوشتن و ل دان
نەدەھاتم ،وەک کوردەکە دە  :بووبووم بە چەرمی ئاوەسوو! بە ج گای
ئەوەی کە چاک بم ،ئەوەندەی دﯾکە السار و سەرەڕۆم ل دەرھات ،چونکە
دەمگوت لە ل دان بەو الوە ،چيدﯾکە ھەﯾە؟ .ئەوەندە رقم لە خو ندن
ھە گرتبوو ،کە ھەر رۆژێ دەچوومەوە بﯚ خو ندنگە ،حەزم دەکرد ب ن:
مامﯚستاکەتان نەخﯚشە ،ﯾان کەوتووە و برﯾندارە و ملی شکاوە و ھيدﯾکە ،بﯚ
ئەوەی لە دانيشتن و گو گرتنی ناو پﯚل رزگار ببم !
سەرتان نەﯾ ش نم ،پاش وەرگرتنی دﯾپلﯚم لە رشتەی و ژە )ئەدەب(دا ،بووم
بە مامﯚستای خو ندنگەی سەرەتاﯾی لە د ھات لە ن وان سنە و مەرﯾوان بە
ن وی )بزان( ،کە بەداخەوە ھەر بزانيشم بەچاو نەدﯾت ،لەبەر بەسەرداھاتنی
راپەڕﯾنی گەالنی ئ ران و شﯚڕشی کوردستان ،چونکە ئيتر نەمتوانی
مامﯚستاﯾەتييەکە در ژە پ بدەم و کەوتمە زﯾندان ،پاش بەربوون لە زﯾندان
لەگەڵ کﯚچکردوو مەرزﯾە و دوو مندا ەکانمان ،د نيا و ماردﯾن ،چووﯾنە شاخ و
بووﯾن بە پ شمەرگە.
وەکوو گﯚرانيب ژ کی کورد ،تا ئ ستا نزﯾک بە ) 40کاس ت(ی گﯚرانيی فﯚلکلﯚر و
ئەوﯾندارانەم لە و ت تﯚمار کردووە و ب و کراونەتەوە ،لە شﯚڕشی
کوردستانيشدا چەندساڵ وەکوو پ شمەرگەﯾەک خەباتم کردووە و ،کﯚمە ک
گﯚرانيی نيشتمانی و شﯚڕشگ انە و سروودی سياسييم لە  4کاس تدا ب و
کردۆتەوە ،گﯚرانيی و سروودەکانی من ،و ردی سەر زمانی خە ک و
پ شمەرگە و رادﯾﯚکوردﯾيەکانی شﯚڕشی کوردستانە و ھاندەرﯾانە بﯚ خەبات
دژی زو م و زۆر و بانگەوازە بﯚ ئازادی و رزگاری کوردستان .دوای وازھ نان لە
پ شمەرگاﯾەتی ،لەگەڵ مەرزﯾە و مندا ەکانمان ،د نيا و ماردﯾن ،ھاتينە و تی
سو د و وەکوو پەنابەر ماﯾنەوە ،ل رەش بووﯾن بە خاوەنی کوڕ کی دﯾکە بە
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ن وی کاردۆ .
ل رە ،لەم چەند سا ەی ژﯾانی ھونەرﯾماندا لە ھەندەران ،و ای بەشدارﯾی لە
زۆر ئاھەنگ و ج ژنی نەتەواﯾەتی و سياسيی کوردﯾی ،لە دەرەوەی و ت ،بە
چەرمەسەری توانيومە ) 7سيدی(ی دﯾکەی گﯚرانيی تﯚمار بکەم و ب وی
بکەمەوە ،ھەرچەند کاری سەرەکيم ،گﯚرانيگوتنە ،بە م وەکوو نووسەر کی
کوردﯾش ،چوار کت بيم بە نووسين و وەرگ ان ب و کردۆتەوە ،لەو ماوەﯾەشدا
کت ب کم لەالﯾەن چاپخانەی موکورﯾانەوە د تە بازاڕ ،کە بەرھەمی چەندﯾنساڵ
پرسوجﯚ و ﯾاداشتی سەردەمی پ شمەرگاﯾەتيمە کە ن وی کوردﯾم ت دا
کﯚکردۆتەوە .ھەروەھا چەندﯾن وتارﯾشم لەسەر مووزﯾکای کوردﯾی و
گﯚرانيب ژەبەن وبانگەکان و گيروگرفتی ھونەرمەند لە دەرەوەی و ت و ک شەی
زمانی کوردﯾی و پرسگر کی کوردستان ،لە گﯚﭬار و رۆژنامەکاندا ب و
کردۆتەوە .
سا ی  2004لەگەڵ مەرزﯾە ب ﯾارماندا کە لە سوﯾد نەم نين و ب ۆﯾنەوە بﯚ ئەو
پارچرزگارکراوەی نيشتمانەکەمان .ئەوە بوو رۆشتينەوە بﯚ کوردستانی باشوور
و لەوێ لە شاری دووکان ماﯾنەوە ،بﯚئەوەﯾکە ئەو چەندسا ەی کﯚتاﯾی
تەمەنمان لەوێ بەرﯾنە سەر ،بەداخەوە سا ی  2005/09/18مەرزﯾە ،بە
ھﯚی نەشتەرگەرﯾيەکی ناسەرکەوتوو کﯚچی دواﯾی کرد و منيش تووشی
سەرل شيواﯾی بووم .دوای ئەوەی کە زانيم ناتوانم بەتەنيا بژﯾم ،دﯾسان
ھاوسەرگيرﯾم کرد و لەگەڵ )ئ ران(ی ھاوسەرم گەڕاﯾنەوە بﯚ سوﯾد و ئ ستا
لە ستﯚکھﯚ م دەژﯾن.
لەم ماوەی ئەم چەندﯾن سا ەی کە لە سو د ژﯾاوم) ،چەندﯾن گەشتی
ھونەرﯾی(م بﯚ و تانی :ئوترﯾش ،ئيتاليا ،ئا مان ،فەرانسە ،ئينگليس ،ھولەند،
بلژﯾک ،دانمارک ،فينالند ،نورﭬ ژ ،سوﯾس ،ئامرﯾکا ،کانادا ،ئوستراليا،
سﯚﭬيەتی جاران ،ئازەرباﯾجانی بندەستی سﯚﭬيەتی کﯚن ،ﯾﯚنان،
بولغارستان ،قبرس ،رۆمانيا ،ئ راق ،تورکيە ،کوردستانی بندەستی تورکيە،
کوردستانی ئازادکراو و ھی دﯾکە کردووە ،کە بﯚ ھەر و ت کيان ،چەندﯾن جار
سەفەرم کردووە و ئاھەنگم گ اوە .لەبەر ئەوەش کە پ شمەرگە بووم و
ناوچەکوردنشينەکانی کوردستان گەڕاوم و دﯾال کتەکوردﯾيەکان ف ربوومە و
شارەزای زمانی کوردﯾيم ،بە چوار زاراوەی کوردﯾی گﯚرانيی دە م:
ھەورامی ،کەلھوڕی ،کرمانجيی ،سﯚرانيی ،کە مەبەستيشم لەمکارە ،تەنيا
ئەوە بووە کە خزمەت ک بە کورد و نزﯾککردنەوەی زاراوەکان بکەم .ھەروەھا لە
چەندﯾن )فستيﭭاڵ و گا (دا لە ئورووپا بەشدارﯾم کردووە ،بﯚ نموونە:
کﯚنگرەﯾەک بﯚ کورد لە سوﯾس لە شاری ژن ﭫ ،سا ی  .1990فستيﭭا ی
وۆمەد  Womad FESTIVALلە ھامبوورگ ،بەن وی  Weltbeatسا ی .1991
گا ﯾەک بﯚ رەوەکەی کورستان لە ستﯚکھﯚ م سا ی  .1991فستيﭭا ی
World Root Festivalلە ھولەند سا ی  .1992فستيﭭا ی Sacred voices
دەنگە پيرۆزەکان لە ئينگليس ،لە شاری لەندەن سا ی  .2000کﯚففرانس ک
لە سەر م ژووی موۆسيقای کوردی لە لەندەن سا ی  .2000ھەروەھا
چەندﯾن فستيوا ی دﯾکەی گەورە لە سپانيا و ئينگليس و فەڕانسە و سو د و
ئامرﯾکا .در ژەی ھەﯾە....
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ی ناسری رەززازی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ررۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

گگﯚرانيب ژ

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سنە
س

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی

ژمارە236 :

عەلی
ی حەمە ع
نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818113100
04735
بەرەﯾی زۆزگ -
ی
ەنگی
سا ی  1941لەداﯾﯾکبووە ،ﯾەک ک بوو لە پا ەوانەکانی جە
سەرچاوەکان لە
بەپ ی زۆرﯾنەی
ن
ک ،لە سا ی 1974دا .سا ی  1981پ
با ەک
مانی تيرۆرکرا .
سل م
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ققوربانيی شەڕڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

179

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی

ژمارە237 :

نەبی چاالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111058

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە238 :

نەبەز  -خولەی جگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910977
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن
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شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە239 :

ەز خاليد
نەبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927092348
89689
ک بووی سا ی 1961
لەداﯾک
ەرەتای  1981تا
 197دەست پ کردووە ،سە
ی سياسی لەسا ی 79
چاالکی
مادەکەرانی
رﯾزەکانی ﯾنک دا ،لە رابەران و ئام
ی
ە لە
ﯾن پ شمەرگە
راپەڕﯾن
بزووتنەوەی چەپ و
ی
چاالکی
ی
شارەکانی تر.
ی
مانی و
ن لە سل ی
سەرەەتاﯾی راپەڕﯾن
سيەوە.
سەرەتای کاری سياس
ی
کﯚمﯚننيستی ھەر لە
ستا لە
سەربردووە ،ئ س
چەند و تی تتر ژﯾانی بەس
سا ی  1991وەە لە سوﯾد وچ
لە س
ستان دەژی.
کوردس
)نەبەز خاليد( سەبارەت بە
ز
ەالﯾەن
بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار ککی تاﯾبەت ﯚ
سەرچ
14:41:14
)نەبەز خاليد( لە4 2010-9-28 :
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە240 :

ەزە رەش
نەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910978
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ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە241 :

نەرﯾمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910988

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە242 :

نەرﯾمان گﯚمەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322181986868
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

با شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

پارت:

کورد  -پاسﯚک
د
پارتی سﯚسياليستی

ژمارە243 :

ەندی
سرﯾن دەربە
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211071
سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە244 :

ستەفا
سرەدﯾن مس
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111031

سا ی 1975
ھەرەسی س
شوور ،پاش ھ
ەفرەزە سەرەەتاﯾيەکانی باش
شمەرگەی مە
ﯾەک ک بووە لە پ ش
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە245 :

ھاشم رەمەزان عەبدو

 -ئەبو عەنتەر

http://www.kurdipedia.org/?q=201008231555414857
پ شمەرگە و راگەﯾاندکاری ھەردوو شﯚڕشی ئەﯾلول و گو ن بوو ،دانيشتووی ھﯚ ندا بوو ،رۆژی -08-22
 2010کﯚچی دواﯾی کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

ژمارە246 :

ھاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910968

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە247 :

ھاوڕێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211078

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە248 :

ھاوڕێ ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021131232654
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ەرگەکانی حزبی
شمەرگە لە رﯾزی پ شمە
 19بووم بە پ ش
ە سا ی 980
من لە
ﯾنداربوونم لە گەرميان
ناوچەی دووزخورماتتوو .تا دوا برﯾن
ی
عی لە گەرمييان لە
شيوع
بﯚ ﯾەکەمجار ببرﯾنداربووم قاچم شکا .لە )(2ی
بووم .لە مانگی ئاززاری  1983ﯚ
شەر کی زۆر سەختدا بە خەستی برﯾنداربووم للە د ی
ئﯚکتﯚببەری  1986للە
ِ
بەرپرسی کﯚمە ەی پ شمەرگە د رﯾنەکانی
ی
قەرەداخی
ی
شيد
حەمەرەش
شار
تازەش
ِ
عەميدم
20وە پلەی ع
شەرەدا بووو .لە مانگی نيسانی 009
ەو
ی شيوعی لە
حزبی
ِ
الﯾەن
جار کيش لەال
ە مووچەی نيييە ،زۆر ھەو مداو چەند ج
ھەﯾە ،بە م پلەکە
د سﯚﯚزانەوە
ەسەلەﯾە ئاگادار کردۆتەوە ،بە م
حەمەرەشييدﯾان لەو مە
ھاور ێ
ِ
ِ
ەنگەرم لەناو حزبی
%100ی سە
ن ﯾەکەم و تاککە ئەندامی 0
سوود بوو ،من
ب س
شتووم ئەوە )(24
عەرەبانە دانيش
عی ع راق و کوردستانيدا کە لەسەر ع
شيوع
ستاش ﯾەک ک لە ئەندامانی سەرکردااﯾەتی حزبی شيوعی
پەراند .ئ س
سا ی ت
ِ
من خە کی ککەرکوکم و موواليدی
ەی من لە کو يە .ت بنی :م
نييە ببزان ما ەکە
تان .
جارﯾش لە کوردستا
ش
 ،1963لە سوﯾدم و جار
سەربەخﯚ
ەڕی دەنگی س
چاوە :رابەر رەەشيد  -ما پە
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ککەرکوک

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شيوعی ع اق
ی
حزبی
ح

ژمارە249 :

ھاوڕڕێ باخەواان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120910195
58578
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لە زماانی خﯚﯾەوە:
ناوی تەواوم )ھاوڕڕێ قادر رەسووڵ(ە.
شاری
ی
لە رۆژژی 28ی ف بررﯾوەرﯾی سا ی  1966لە گگەڕەکی )گﯚﯾﯾژە(ی
مانی لەداﯾکبوووم.
سل م
ژەﯾيم تەواو
م
شتەی و
مادەﯾی – رش
سەرەتاﯾی و ئام
ھەر للە سل مانی خو ندنی س
کردوووە .
سا ی  1984چووممەتە بەشی ﯾاسای کﯚليژژی ﯾاسا و راميارﯾی زانکﯚی
ھﯚی
داگيرکەری ئ اق .سا ی  1986بەھ
ی
بندەستی
ی
موس ی کوردستاننی
ھاوﯾنەی سەرربازﯾی داگيرککەری بەعس،
ە راھ نانی ھ
دارﯾنەکردن لە
بەشد
بە خو ندن
ستمکردەوە ە
ە زانکﯚ دەردەەکر م و سا ی  1988دەس
بﯚماوەەی  2ساڵ لە
سام تەواوکرددووە .ھەر لە ھەمان سا ييشدا
سا ی 1990ددا کﯚليژی ﯾاس
و لە س
ماوەﯾەکی کەم وازم ل ھ نا.
ی
ش
ە پار زەر و پاش
بوومە
ندنەوە و نووسينی ھە بەست کردووە،
ە
مەوە حەزم للە خو
لە تەممەنی مندا يم
ەش کی
ک د ە ھﯚنراووەم ب ونەکردووەتەوە .ھاووﯾنی  1978بە
بە م تائ ستا ﯾەک
شيعرەکەی منييش بووە خﯚرراکی
ما ەککەمان سووتا و ئەوکاتيش دەفتەری ش
چوومەوە.
ھە بەستدا نەچ
ئاگر و ئيتر بەالی ننووسينی ە
ﯾەکەمين
ن
رامياری و
ی
ندنەوەی چ ی م ژوووﯾی و
ی
پاشترر دەستمکردەە خو
ەم لە
ئەو ل کﯚ ينەوەﯾە
سا ی  1986نووسی .و
ل کﯚ يينەوەی م ژوووﯾيی خﯚمم س
لەگەڵ دەفتەری بييرەرەوەرﯾی پ شمەرگاﯾەتييم لە
ڵ
ەکاندا
دەمەددەمی ئەنفالە
بەداخەوە پاشان لەناووچوون و
ە
شاردەوە و بە م
ی شارەزوور ش
ی )شەمە(ی
گوندی
ەکەوتنەوە.
گيز دەستم نە
ھەرگي
خستن،
می پاسﯚک ،چ وەک ر کخ
ەشتاکانەوە بووومەتە ئەندام
لە ناووەڕاستی ھە
مانج(ەوە دەناسرام .ھەند ک جار
دا بەناوی )ئام
ە .لە پاسﯚکد
ک پ شمەرگە
چ وەک
پاسﯚک لەگەڵ
ک
ەوەی
کجارﯾش سست .ببە م پ ش ئە
ش
ھەند
چاالک بووم و ھ
زۆر چا
سﯚکاﯾەتی ھ ننا.
ھەند ک حيزبی ترردا ﯾەکبگر ت وازم لە پاس
ەج ھ شت و بەرەو سوورﯾﯾا و پاشان لووبنان
 1992و تم بە
رۆژی 5ی مارتی 2
سامەوە .لەوککاتەوە
تی ھﯚ ند گيرس
ەدا لە و ی
مەڕێ و لەکﯚتتاﯾی ئەوسا ە
کەوتم
ميتان و
مان بەناوی )م
کوڕ ک و کچ کم
لەوێ دەژﯾن و ڕ
ێ
ڵ بەنازی ھاووسەرم
لەگەڵ
ن(ەوە ھەﯾە.
ئارتين
گرتووەکانم و ئ ستا لە دادگگای
ی ر کخراوی نەتەوە ﯾەکگر
سا ن کە کارمەندی
دادگام.
م
گيرﯾی
ی سەرۆکی ببەشی پشتگ
الھای
لە ب وکراوەکانم:
ھاری 1991ی باشووری کووردستان
کﯚ ينەوەﯾەک لەسەر راپەڕڕﯾنەکەی بەھ
1:ل ک
.1994
1
ھﯚ ندا -
ی ﯾەکەم  -ھ
 چاپیدا  .1994 -چااپی
ەکەم  -ھﯚ ند
2:پ ۆۆژەی پارتی ننەتەوەﯾی کورد  -چاپی ﯾە
ەول ر  - 2002 -لەب وکراوەەکانی
 .1995چاپی س يەم  -ھە
م  -ھﯚ ندا 5 -
دووەم
رۆژناممەی ميدﯾا – چاپخانەی ئﯚﯚفس تی ھەوول ر.
ﯾەکەم -
م
مەرﯾيەکانە  -چاپی
3:کووردستان ...نييشتمانی ﯾەککەمينی سﯚم
ەوەی ئاراس –
چاپ و ب وکردنە
دا  .1996 -چااپی دووەم – دەزگای پ
ھﯚ ند
ن- 91 :
ەروەردە – ژماارەی سپاردن
چاپخانەی وەزارەتی پە
ی
ستان ھەول ر –
کوردس
187

.2003
4:ھاوڕ نامە بﯚ م ژووی کوردستان و کورد – چاپی ﯾەکەم – بنکەی چاپ و
پەخشی سەردەم  -زنجيرە ) - (16چاپخانەی روون – سل مانی – .1999
5:ئا ی کورد  -چاپی ﯾەکەم  -دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجيرە
) - (117سل مانی .2001 -
6:رۆژی شﯚڕش ﯾان رۆژی تيرۆر  -چاپی ﯾەکەم – ئﯚکتﯚبەری – 2003
چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبيری – ژمارەی سپاردن - 301 :کوردستان –
ھەول ر.
7:وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی ﯾەکەم – سەرجەمی  100وتار و کورتە
ل کﯚ ينەوەﯾە کە لە ن وان سا نی  1995و 2005دا لە گﯚﭬار و رۆژنامە و
ما پەڕە کوردی و ب گانەکانی کوردستان و ھەندەراندا ب وکراونەتەوە  -ژمارەی
سپاردنی) (1994ی سا ی )(2008ی پ دراوە – چاپخانەی سيما – 2009 -
کوردستان – سل مانی.
8:ئەدەبياتی کاژﯾک – کﯚکراوەی ب وکراوەکانی کاژﯾک – ھ شتا چاپنەکراوە.
9:بەراووردەکانی ژﯾان  -پرس و راﯾەکی بەراووردکارﯾيە بﯚ بەرەو نەتەوەﯾيبوون
  - 2009ھ شتا چاپنەکراوە.10:دەستوورم واھی خو ندەوە  -کﯚمە ک رەخنە و ت بينيی ﯾاساﯾی،
زمانەوانی و لﯚجيکييە لەسەر پ ۆژەی دەستووری ھەر می کوردستان -
 - 2009ھ شتا چاپنەکراوە.
ھەروەھا زۆر ک وتار و کورتە ل کﯚ ينەوە کە لە رۆژنامە و گﯚﭬار و ما پەڕە
کوردی و بيانييەکاندا لە 1995ەوە تاوەکو ئ ستا ب وکراونەتەوە.
لە سا ی 2008دا ر کخراوی کوردﯾپ دﯾای دامەزراندووە.
ما پەڕی ب وکراوەکانی: http://www.bakhawan.com
ئيم : mailto:hawreh@bakhawan.com
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

مافناس

شارەکان:

سل مانی
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زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

پارتی سﯚسياليستی کورد  -پاسﯚک

ژمارە250 :

ھاوڕێ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200908191040191956
لەسا ی  1963دا لەشاری سل مانی لە داﯾکبووە ،سا ی  1985دا چﯚتە شاخ و بﯚتە پ شمەرگە،
لەسا ی  1990دا چﯚتە ھەندەران و لە و تی نەمسا ج گيربووە ،لەسا ی  2004دا بە ﯾەکجاری
ھاتﯚتەوە ھەر می کوردستان و شەوی  2009/6-12/11کﯚچی دواﯾی کرد و لەدوای خﯚی دوو مندا ی
ج ھ شتووە.
سەرچاوە :ما پەڕی پوک ميدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی

ژمارە251 :

ھاوڕێ مەحمود قولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011522073163866
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سات لە دانيماڕڕک
پ.م د رﯾن و پەﯾاممن ری کوردس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

رراگەﯾاندکار

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە

ژمارە252 :

ھاوڕڕێ کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111055

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە253 :
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ھيوا حەمە فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211072

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە254 :

ھەمە غەفور ئاخجەلەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910963

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە255 :

ھەندر ن
http://www.kurdipedia.org/?q=200907221558491858
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لە داﯾکبووە .دووای  9ساڵ پ شمەرگاﯾەتييی ،لە
 196لە دەﭬەرری ھەول ر ە
لە 63
ی سو ددا دەژژﯾی .
1991ەوە لە و تی
سا يش
ا
بەکەلﯚری و س
ی
لەسووﯾددا و ای مماجستەر لە ""م ژووی ھزرر" تا
مانی
مﯚد رنيزم/پﯚستتمد رنيزم ،زم
سەفەی خو نندووە .لەپاڵ ئەوەشدا د
فەلەس
منداڵ و سا ک و
دنی زمانی م
نب ژی ،م ژوو ،گەشەسەند
ی کﯚن ،رەوانب
گر کی
ای وەرگ ان و
نيو ک بابەتی پەرووەردەی بﯚ واننەوتنەوە خو ندووە .و ی
ەندان
شيعری "سکااندﯾناﭬيا دووررگەﯾەکی تر للەبخوور" ،چە
ب وکرردنەوەی کﯚش
سو يدا
ﭭييەکانی و
ە ،رادﯾﯚ و تيﭭ
شيعرر و وتار و چاووپ کەوتنی لەگگﯚﭬار ،رۆژنامە
ب وکرردونەتەوە.
ەمە چاپکراوەەکان:
بەرھە
سا ی
دەشت ک دەتبينمەوه ،شيعر ،س
ت
م ،لەپ
لەس ببەری ک وەکا ن ونت دەکەم
 ،1986لەب وکراوەەکانی راگەﯾانندنی حيزبی شيوعی ع رراق.
 ،1993سو د.
شيعر ،سا ی 3
دوا نوو ژەکانی چيا و سەفەری مەحاڵ – شي
 1996سو د
ەبخوور – شييعر ،سا ی 6
ندﯾناﭬيا :دوورگگەﯾەکی تر لە
سکاند
نامەککانی مەرگ و نامەکانی رووانينوان ک – ئئامادەکردن و ورگ انی کﯚمە ی
سا ی  ،1997سو د.
ی شاعيری ففەرەنسی :ئارتﯚر راﯾمبﯚ ،س
نامەی
ەبخوور ،کراوە بە سو دﯾی و لە سا ی ،2004
گەﯾەکی تر لە
ندﯾناﭬيا دوررگە
سکاند
چاپخاانە ، : Trananستﯚکھﯚلم.
کەوتنی
ی
مەھابباد لەئﯚلﯚپياددەکانی خوادا ،وەرگ انی ککﯚمەلەشيعررو جاوپ
ی ،چاپخانەی سەردەم
 2004لەسل مانی
2
سەلييم بەرەکاتە ،سا ی
کردۆتەوە .
ب وﯾک
سەنتەری ئەدەب
ی
ی/دانمارکييەووە،
ەری ،وەرگ اننی لەسو دی
سەفەی کﯚچە
فەلس
 2005چاپيکرددووە.
و فيکرری نما ،ھەوول ر ،سا ی 5
ەڵ ئيليﯚنﯚرا بررو ،شي روان خدر و
ھاوبەش لەگە
ی دەست ،کﯚﯚشيعر کی ھ
نيگای
مانی چاپکراوە .
الن لەسل ی
چاپخانەی دﯾال
ليب عەبدو  ،2005 ،لەچ
موتەلي
ەدا ،دەق کی پەخشانييە،
ەکانی تاراوگە
گو ناررەکانی شو ننپ لەباخچە
 ،200چاپيکردوووە.
سەنتتەری ئەدەب و فيکری نما ،ھەول ر06 ،
چاپخانەی ئاراس ،ھەوول ر،
ی
ی ئەمەﯾە ،ممارگەر ت دۆرراس ،پەخشان،
گشتی
سا ی ،2006
کردووە.
چاپيک
ەنار" لە
ماندا" ،2007 ،گﯚﭬاری "ھە
شت گو ی زم
ەﯾەکی رۆشننبيرﯾی لە پش
"خامە
مانيدا چاپکراووە.
سل م
ە،
مگەرﯾی ،کﯚوتتار کی تيﯚرﯾيە
ەرخان لە بيرککردنەوە؛ داب ان لە ستەمگ
وەڕچە
چاپخاانەی ھەنار2008 ،
ەم لە
کی رەخنەﯾيە ،ﯾانەی قە م
شەبەنگی دەق ،کﯚوتار ی
.زاﯾە ەی دەق؛ ش
مانی چاپيکرددووە2008 ،
سل م
چاپخانەی رۆژھە ت
شيعر 2009 ،چ
کان؛ تەميانی با کان ،کﯚش
تەوتەمی شو نەکا
وەرگ ران ...
گ
ھزرﯾی و
شيعر و وتارﯾی ئەدەبی و ھ
ی کﯚمە ی ش
و ای
چاوە :شەنکار عەبدو  -ما پەڕی ک ووڕۆژنە
سەرچ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

حزبی شيوعی ع اق

ژمارە256 :

ھەﭬاڵ عەلی شامار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916360910958
ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
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ژمارە257 :

ستا ﯾونس
وەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361211089

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە258 :

ق
سفی فائق
وەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2031907357
74122
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

ککەرکوک

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شيوعی ع اق
ی
حزبی
ح
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ژمارە259 :

ەد  -کامەررانی مامل
ق محەمە
ەران سدﯾق
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3012226453
33394
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

پارتی سﯚسيياليستی کورد  -پاسﯚک
پا

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش

ژمارە260 :

شين
کانەبی چاوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361010997

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە261 :

ە ئەمين
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0929091936
62058
سورک و لە داﯾﯾک بووم .باوککم
نﯚڕک لە بناری س
ە گوندی ک
سا ی  1968لە
لە س
شی
ەکانی شﯚڕش
چين( ﯾەک ک بوو لە پ شمەرگە
(
ھيد حەمەئەممين گو
)شەھ
ئامر ھ زﯾان
ەتاح ئاغا ر
کە شەھيد فە
ل و ئامربەتليﯚﯚن بوو لە ھ ززی خەبات ە
ئەﯾلول
ھيد بوو و
مانانەدا شەھ
شەڕ کی قارەم
چياﯾی کﯚرز لە ش
ی
 1974لە
بوو ،لە  16ئابی 4
ەموو ژﯾانی خﯚی
شت .داﯾکم ھە
کی بەج ھ ش
لە دوای خﯚی چوار کوڕ و کچ ک
سل مانی
لەگەڵ براﯾەکمدا س
ڵ
ماندا ماﯾەوە و ئ ستا
کردە قوربانی بﯚ ئ مە و لەگە م
ی.
دەژی
لە شاری سل مانی تەواو ککرد و
ی و ناوەندی و ئامادەﯾم ە
دی سەرەتاﯾی
خو ند
شانە نھ نييەکانی پارتييەووە لە
الو تيمەوە پەﯾﯾوەندﯾم کرد ش
ھەر للە تەمەنی ال
نەی
مانی .لە سا ی  1986تا ککﯚتاﯾی  1988پ شمەرگە بووم لە ليژەنە
سل م
 19وە لە
کﯚتاﯾی سا ی 990
ی
ی و پاشان روووم کردە تورکييا و لە
ەی سل مانی
ناوچە
ﯾکجاری وازم لە کاری حزبااﯾەتی ھ نا.
سو د دەژﯾم و بەﯾک
مامﯚستای زمانی کورردی لە
ی
سو د رۆژەھە تناسيم خو نند و ئ ستا وەەک
لە س
ەم.
ھاوکاری رۆژنامەی ))ڕووداو( دەکە
ی
ی ئﯚپساال کارردەکەم و ھاووکات
شاری
وەرمگ اوە
گ
دﯾيەوە
ﯾەکەميان کە لە سو د
ن
ستا س کت ببم چاپ کردوووە.
تا ئ س
ەناوی )ناسيﯚﯚناليزمی
ی )شەڕە لەببيرکراوە( ،دووەميان خﯚم نووسيومە بە
بەناوی
کە لە
کوژﯾيەکی دەرسيم ە
ی
کە لەسەر کﯚﯚمە
ی( و س ھەم شيان کت ب ک
کوردی
ەم زوانە
بەو ھيواﯾەی بە
دﯾيەوە وەرمگ راوە .ئ ستا کت ب کم ئاماددەی چاپە و
سو د
لە کوردستان ب و بکر تەوە.
)کاوە ئەمين( لە2009-9-28 :
ە
تﯚمار کی تاﯾبەت ببﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن
23:1
16:51
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو
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جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :کرمانجيی باشوور  -سﯚرانی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ژمارە262 :

کاوە سە ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012012163732868
گﯚرانيب ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە263 :

کاکە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111067

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە264 :

کاکە عەبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361211073

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە265 :

کو خا رەسو ی ب تواتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361011003

ﯾەک ک بووە لە پ شمەرگەی مەفرەزە سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پاش ھەرەسی سا ی 1975
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە266 :

کەرﯾﯾم ئەحمد عەبدو

 -کەرﯾمە رﯾشە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3072236333
34207
شەقامی
ەڕەکی سەرش
ئەو پ شمەرگەﯾە ببوو کە لە بەررەبەﯾانی  1991-3-7لە گە
ﯾەکەم
م
ەڕی و
می بەعس ڕاپە
ی سل مانی ،دژی زو م زۆۆرداری رژ ی
شاری
ەکی دژی تە قان .
فيشە
ەقام لەداﯾک بوە و لە
ئەم پ شمەرگە ئاززاﯾە سالی  1960لە گەڕەەکی سەرشە
کردوە بە شوڕشەووە لە بەری ققەرەداغ ،چەنندﯾن جار
ە
سا ی  1979پەﯾوەەندﯾی
کە
شکەنجە دراووە ،دوا جار ە
ەن رژﯾمەوە بررﯾندار کراوە و گيراوە و ئەش
لەالﯾە
دەگيررێ لە ژوری سيّدارە پاش چاالکييەکی کەم وﯾنە راددەکات و لەدەەست
نان ھە د ت.
دوژمنا
ەم فيشەک ميژوﯾەکی پ سەروەرﯾی ببﯚ خﯚی و
ەقاندنی ﯾەکە
مە رﯾشە بەتە
کەرﯾم
ی کورد تﯚمارککرد.
گەلی
2014-03-07
ی خەندان 7 -
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

شتمانيی کوردستان
ﯾەک تيی نيش
ﯾە
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ژمارە267 :

کەرﯾﯾم عەلی نەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291141406
60795
بە ناحيەی
ە گوندی ناوەەندەی بناری چيای ھە گﯚﯚردی سەر ە
سا ی  1954لە
لە س
ەداﯾک بووە.
ی ئﯚمەران لە
حاجی
ی زاری کرماننجی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

ی کەس:
جﯚری

سی
ززﯾندانی سياس

شارەەکان:

چﯚمان
چ

زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
شوور  -سﯚراننی
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستاان
پا

ژمارە268 :

کەرﯾﯾمە سوورر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361011024

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
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

ژمارە269 :

کەمال ئەحمەد حەمەئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081254391600
لە  1969/7/ 1دا لەگوندی )حاجی حەمەئەمين( ،لەناوچەی خورماڵ لەداﯾکبووە .سا ی  1975چووەتە
ف رگە و خو ندنی ناوەندﯾی تەواو کردووە .سا ی  1985پەﯾوەندﯾی بەڕ کخستنە نھ نييەکانی )ی ن
ک(ەوە کردووە و وەک کادر ک کاری نھـ نيی کردووە .لە  1986پەﯾوەندی بەتيپی 15ی شارەزورەوە
کردووە و بووەتە رابەری سياسيی تيپەکە .پاشان لەسەر داوای خﯚی گواستراوەتەوە بﯚ شارۆچکەی
خورماڵ و کراوە بەفەرماندەی کەرتی کﯚميتەی ھەورامان و دواتر بووەتە فەرماندەی تيپ لە بەتاليﯚنی
فازﯾل شيرەمەڕی .لە 1993/12/25گيانی سپاردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە270 :

کەمال قادر ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121315324063256
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پ.م د رﯾن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستاان
پا

ژمارە271 :

ﯾاسيين قادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916360910974

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
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ژمارە272 :

سفە لچە
ﯾوس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1032227198
86866
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەززی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

باشووری کورردستان
با

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

سل مانی
س

شوور  -سﯚراننی
زمان  -ش وەزار :ککرمانجيی باش
پارت:

پارتی سﯚسيياليستی کورد  -پاسﯚک
پا

ژمارە273 :

ن ھورمز
ﯾﯚنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3302350308
82645
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کووردستانی

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

203

ژمارە274 :

ئاﭬدەل ميرۆ عەنتەر ھەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411819
ژ داﯾک بووﯾ ) (1916ﯾە .خەلک گوندێ )چ ى( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە .
لساال ) (1946دگەل بارزاني نەمر بشکدارى د شورەشا مھابادا کرﯾەو دگەل بارزانى دچيتەئ کەتيا
سوفيتى و پشتى ) (14ساالن دزﭬرﯾتەکوردستان و بەشدارى د شورش ن ئەﯾلول و گوالن دا کرﯾەو
دەربەدەورى ئيران و تورکيا بوﯾە .لساال ) (1991بەشدارى د سەرھلدانا بيروز دا کرﯾەو بەردەوام دبيت
تاکو ساال ) (2003ێ .ل ساال ) (2003ل گوندێ زاوﯾتەد 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=1411
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە275 :

ئاﭬدەل کەرﯾم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311774
ئاﭬدەل کرﯾم ئەحمەد
ژ داﯾک بووﯾ ) (1904ﯾە .خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل عتم سعداللـەنيروەى .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ نوخوشيەکا کوژەک چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1365
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە276 :

ئيبراھيم ئەحمەد حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011683
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )د راگژنيک ( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1968-1961ێ .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1981ێ .
ل سەرھلدانا بوھارا ) (1991ێ دا پشکدارى کرﯾە و پاشى دبيتە پ.م دگەل سوپاﯾ 15
ل ساال ) (2000ب ئەگەرێ روﯾدانا ترومب ل د واجبﯩدا دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م ج گرێ رەبي
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1244
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە277 :

ئيبراھيم سا ح داود شەھوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011684
ژ داﯾک بووﯾ ) (1934ﯾە
خەلک گوندێ )باکوزێ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1961ێ .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1983ێ و ئەنفال ن رەش ئاوارەى تورکيا بوﯾە.
لساال ) (1991دزﭬرﯾتە کوردستان و پشکدارى دسەرھلدانا پيروزدا کرﯾە و دبيتە پ.م دگەل ليژنا
براﯾەتى تاکو ساال ) (2000ێ.
ل ساال ) (2000ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک دچيتە بەردلوﭬانيا 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=1245
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە278 :

ئيبراھيم محەمەد ئەحمەد سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011686
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾە .
خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾە سەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1961ێ دگەل سەعيد چەمانکى .
بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال) (1991دا کرﯾە و بەردەوام بوﯾە وەک پ.م موئەھەل سەرب سرﯾا
) (3بەتاليونا ) (3ھ زا ) (2سوپاﯾ 5تاکو ) (2005ێ .
ل ساال ) (2005ب ئەگەرێ نەخوشيەک ل نەخوشخانا ئازادى دچيتە بەردلوﭬانيا 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=1247
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە279 :

ئيبراھيم موسا ئيبراھيم س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011688
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .
خەلک گوندێ )بەندا( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1968ێ دگەل عرﯾف سل مان .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1983ێ و ل کومەلگەھا بەحرک ئاکنجى دبيت .
بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ) (1991دا کرﯾە و لساال  1994ل دەﭬەرا کەسنەزان پشکدارى د شەرێ
ناخوﯾﯩدا کرﯾە و لساال ) (1997بوﯾە پ.م دگەل ليژنا ناوچا براﯾەتى بەتاليونا عبدالعزﯾز ز وکى تاکو ساال
) (1998ێ .و لساال ) (2000دچيتە ھ زا ) (7ئوزمانا و بەردەوام دبيت تاکو )). 2001
لساال ) (2001د ئەرک خودا ل رەبيا ئوزمانا ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1249
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە280 :

ئيبراھيم ﯾوسف عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211755
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .
خەلک گوندێ )ب تکارێ( ﯾە سەرب کوردستانا تورکيا ﭬەﯾە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1969ێ دگەل عەلى خەليل و شتى نەکس
ئاوارەى ئيران دبيت و ل شورەشا گوالن بەردەوامي ب خەبات ددەت دگەل ليژنا ئازادى .
ل ساال ) (1994ب ئەگەرێ نەخوشيەک ل نەخوشخانا ئورمي دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن 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=1346
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە281 :

ئيسالم تاھر ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411809
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )س م ل ( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1978ێ وەک ر کخستي نھ نى .ل سەرھلدانا
بيروزا ساال ) (1991پشکدارﯾ ت دا دکەت و رولەک باش ھەبو و پشتى کوچا مليونى دبيتەکادر ل
بەش ر کخستن سەرب ليژنا س م ل ﭬەو لساال ) (1992دبيتەئەندام ناوچا س م ل و لساال
) (1997ت تەوەرگرتن ل پەﯾمانگەھا کادران ل ھەول رێ و پال زور باش بدەستخوﭬەدئينيت .و بەشدارى
کونگرێ )(12ێ ﯾ پارتى دبيت ل ھەﭬل را پاﯾتەخت و لساال ) (2000دبيتەکارگ رێ ليژنا ناوچا بات ل و
بەرپرس ر کخستن .
ل ساال ) (2001ژ ئەگەرێ رابونا گورﯾا لەمپ ل نەخوشخانا ئازادى دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م کارگ رێ ليژن
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1401
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە282 :

ئيسالم رەشيد خزر تاجەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411807
ژ داﯾک بووﯾ ) (1921ﯾە .خەلک گوندێ )ھەلوە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ و پشتى نەکس دەربەدەرى ئيران بوﯾە .بەشدارى
د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1976ێ .
ل ساال ) (1991ب ئەگەرێ راوستانا دلى ل ئيران دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە کاوران
نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1399
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە283 :

الم رەمەززان س ماان کلش
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370411808
سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە.
خەلک گوندێ ))ب زەل ( ﯾەس
ک
 (197ﯾە.
ک بووﯾ )71
ژ داﯾک
محەمەد
 (1975ێ دگەل م
1
دارى د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )-1971
بەشد
شدارى د شوررەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )-1981
 (1988ێ.
1
تاھر ررەشيد .بەش
دەربەدەرى ئيران
ى
رەش
ەھيد زبير تەﯾب و پشتى ئەنفال ن ش
ل ر کخراوا شە
دگەل
 (1991دگەل
1
ەلساال )
دان دا کرﯾە
دبيت دگەل خ زانا خو .بەشدارى د سەرھلد
ساال ) (1998ب ئيکجارى ددگەل
ەئيران و لس
ف ب زەلى و پااشى دزﭬرﯾتە
ﯾوسف
ئەگەرێ نەخوشيا
ێ
 (19ب
خ زانا خو دزﭬرﯾتەککوردستان  .ل ساال )999
نەمرا .
ا
ەش رێ دچيتتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە ککاروان
پەنچە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=1400
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە284 :

ول ەحمان
حمەد سا ح عەبدو
ماعيل ئەح
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370411810
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سەرب ناحيا )ئام دى(ﭬە .بەشدارى د
ک گوندێ ) بيروزانى( ﯾەس
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )966
ژ داﯾک
ەنفال ن
شورەشا گوالن دا ککرﯾەل ساال ) (1988ێ دگگەل ر کخراوا گارەسەرب ليژنا ئام دى و پاشى ل ئە
بوﯾەپ.م دگەل
م
 (199بەشداررى د سەرھللدانا بيروزدا ککرﯾەو
ە .ل ساال )91
رەش دەربەدەرى ببەحرک بوﯾە
لسەرێ گارەى
ێ
ئەگەرێ راوستانا دللى د ئەرک خودا
ێ
ل ساال ) (1 994ب
ساال )(1994ل
کمال بليتى تاکو س
خودێ مەزن .
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
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=1402
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە285 :

ی
ماعيل حاجی بەدری
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1302306506
64125
مەرگ ھەر ددوو شورەش ن ئەﯾلول و گگوالن ل ساال  1923ێ ژ داﯾک
پ شم
2012-1-28
ببوو و ل روژا 2
 19ێ توشی نەخوشيەکا دەم در ژ و
بووﯾە،،ل ساال 996
ە بەر دلوﭬانيا خودێ ل گونندێ سپيندارروک ھاتيە
ەﭬل رێ چووﯾە
ل ھە
ﭬەشاارتن.
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :سەربازی
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە286 :

ئيسماعيل عارف غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411813
ژ داﯾک بووﯾ ) (1924ﯾە .خەلک گوندێ )ھەلپچە( ﯾەسەرب ناحيا )ھەلپچە(ﭬە .
کادرێ حيزبا ھيوا بوﯾەلسال ن ) (40دا .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ وەک سکرت رێ بارزاني
د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1976ێ .
بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا مللـەت کوردا کرﯾەلساال ) (1991ێ .
لساال ) (1999ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1405
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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نەمر .بەشدارى

ژمارە287 :

ئيسماعيل محەمەد عەبدول ەحمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411817
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )ئ مينک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ سەرب ھ زا ش خان ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال
) (1991دا کرﯾەو بەردەوام بوﯾەو دبيتەئامر بەتاليون و پاشى دھ تەﭬەگوھاستن ل ساال ) (1994بو
ف رگەھا جەنک و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1998ێ .ل ساال ) (1998ب ئەگەرێ روﯾدانا پاﯾسکل
دل وى د راوست ت و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە :پ.م  /ن.ز دگەل سوپاﯾ 1
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1409
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە288 :

ئيقباڵ رەشيد رەشيد کامل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411820
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1969ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1985ێ و
ل ئەنفال ن رەش دەربەدەرى تورکيا دبيت و پاشى دچيتەئيران و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1998ێ.
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خو ژ دەست ددەت ل ئيران

ل ساال ) (1998ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک گيان
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1412

و دگەھيتە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە289 :

ئەحمەد ئيسالم زەﯾنەڵ کەرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211757
ژ داﯾک بووﯾ ) (1923ﯾە .
خەلک گوندێ )دووتازاى( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .
ئ ک ژ ئەندام ن ھيوا بوﯾە و لساال  1946ئ ک ژ کادر ن ر کخستي ت پارتى بوﯾە ل دەﭬەرا ن روە و ر کان و
ھەر دﭬ سال دا ھاتيە گرتن ژ الﯾ رژ م ﭭە و برﯾارا س دارەدانا وى دەرچوﯾە ل نە ھاتە س دارەدا ب
عفوﯾەکا عام دەرکەفتيە.
لساال ) (1958دەم بارزانى ژ سوفي ت زﭬرى شەھيدێ نەمر پ شوازى ل کرﯾە و لساال ) (1960بوﯾە
ئەندام ليژنا سەرپەرشتيا ﭬاﭬارتنا دەنگ دان ل کونگرێ ) (5لبەغدا و ھەر لﭭ سال بوﯾە
خراب
بەرپرس عەسکرى ب برﯾارا بارزانى و پشکدارى د گرتناھ زا )قوە سيارە(دا کرﯾە ل دووتازا
.
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ و رولەک پاش ھەبوﯾە وەک بەرپرسەک
لەشکەرى و دچەندﯾن شەر ن دەﭬەرێ بەشدار بوﯾە و لساال ) (1962لسەر فەرمانا بارزاني نەمر
چوﯾە دەﭬەرا بالەکاتى وەک بەرپرس ميحوەرک شەرى و ھەمى شەر ن دەﭬەرێ بەشدار بوﯾە و
لسال ن ) (1969-1964گەلەک دەور ن بەرپرساتي وەرگرتينە وەک مدﯾر ناحيە ،قازى ،ئەندام ناوچە ،و
سەرکردێ پ شمەرگەى و پشتى بيانا /11ئادارێ بوﯾە مدﯾر بلدﯾ ب بو و کادرێ ر کخستن لدەﭬەرا
ن روە و دوسکى ژورﯾا و پشتى نەکسا ) (1975ب خ زان ﭬە ئاوارەى ئيران دبيت .
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لساال ) (1977سەر فەرمانا ئدرﯾس جانە مەرگ وەک تەکليف زﭬرﯾە عيراق و دانستاندن ن وى دگەل
شورەش دبەردەوام بون و لساال ) (1987دەم سەروک مسعود بارزانى ھاتيە دەﭬەرێ ناﭬبرى وەک
راوژگار ماﯾە دگەل بارزانى بو دانانا لق و رابوﯾە ب دامەزراندنا لق ئ کەتيا زاناﯾ ن دﯾنى لدەﭬەرا رزگار
کرى و لئەنفال ن رەش ن ) (1988ئاوارەى تورکيا بوﯾە و دەورەک پاش ھەبوﯾە وەفد ن ژ دەرﭬە ت ن ل
کەمپا موش بو گەھاندنا ئ ش و ئازار ن گەل مە .
لساال ) (1991زﭬرﯾە کوردستان و بەشدارى د ھەلبژارتن ن ئ کەتيا زاناﯾ ن ئيسالمى دا کرﯾە و لساال
) (1992ب خ زانﭭە ب ئ کجارى دزﭬرنە کوردستان و دبيتە ئەندام ئستشارى ﯾا ھەﯾئا لق  1لسەر
فەرمانا سەروکى .
ل ساال ) (1994ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن پشتى ژﯾەک در ژ ژ
خەبات و ت کوشين دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :ئەندام ھەﯾئا ئستشارﯾا لق 1
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1348
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە290 :

ئەحمەد تەمەر بيرم ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211758
ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )ھەلوە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل عەبدول ەحمان جسيم .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1991-1976ێ .
ل ساال ) (1991ل حاجى عمران دەم ت تە کوردستان و دزﭬرﯾتە ئيران ب ئەگەرێ نەخوشيەک
دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1349
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە291 :

ئەحمەد خە ەف ھسام محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370011689
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە .
خەلک گوندێ )ام الربيعين( ﯾە سەرب ناحيا )زمار(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1963ێ سەرب ھ زا زاخو ﭬە دگەل رەشيد
سندى .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1988-1976ێ دگەل ھ زا ئاوارە .
د سەرھلدانا بيروزا ) (1991ێ پشکدارى کرﯾە دگەل ھ زا ئاوارە .
ل ساال ) (1999ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک چوﯾە بەردلوﭬانيا 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=1250
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە292 :

ئەحمەد فەتاح عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311794
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1963ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا
کرﯾەو بەردەوام دبيت تاکو ساال ) .(2004ل ساال ) (2004ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى ل نەخوشخانا
ئازادى ل دھوک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1385
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە293 :

ئەحمەد محەمەد حس ن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122221500019691
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .
خەلک گوندێ )ئورە( ﯾە سەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە ل ساال ) (1976سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬە و پاشى لساال ) (1981پال
پال بەرپرس ر کخراوا شەھيد )صادق عەبدو ( و بەردەوام بوﯾە تاکو ئەنفال ن رەش لساال )(1988
دەربەدەرى تورکيا بوﯾە و ل کەمپا م ردﯾن خوجە بوﯾە و لساال  1992زﭬرﯾە کوردستان و بوﯾە
بەرپرس ر کخراوەکا لەشکەرى و ھەر لوێ سال بگرانى برﯾندار دبيت لشەرێ دژى  PKKو پيەک
خو ژ دەست ددەت و دبيتە پەککەفتى .
ل ساال ) (2004ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران 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=1386
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

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

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە294 :

ئەحمەد محەمەد سا ح بحرى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311796
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ب سفک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967ێ دگەل فارس کورەمارکى تاکو ساال ) (1975ێ .بەشدارى د
سەرھلدانا مللـەت کوردا کرﯾەلساال ) (1991ێ دا و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1999ێ .ل ساال
) (1999ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک 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=1388
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە295 :

ئەسعەد ئەحمەد سادق س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411805
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .خەلک گوندێ )گەلناسک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1962ێ سەرب ھ زا دھوک دگەل على خەليل و پشتى
نەکس دەربەدەرى تورکيا دبيت .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1978ێ دگەل
سادق گەلناسکى و ل ئەنفال ن رەش جارەکا دى دەربەدەرى تورکيا دبيت ﭬە .بەشدارى د سەرھلدانا
ساال ) (1991ێ دا کرﯾە .ل ساال ) (1992بدەست برازاﯾ خو ب قەزا و قەدەر 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=1397
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە296 :

ئەمين چاوشين ميرۆ ميرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411822
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )ئەلھ ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل ھ زا محەمەد تاھر ن روەى و پشکدارى د چەندﯾن
چەلنگيدا دکەت وەکى شەرێ گەورﯾا عەمر ئاغاى و شەرێ سەرێ کورەکى و زوزکى و ھندرﯾن و
گەلەک شەر ن دى و پشتى نەکس دەربەدەرێ ئيران دبيت .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل
ساال ) (1988-1976ێ .و پشتى ئەنفال ن رەش دبيتەز رەﭬان ئ زگ دەنگ کوردستان و لساال 1990
دھ تەﭬەگوھاستن بو م.س و بەردەوام دبيت تاکو ساال ) (1993ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى
دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1415
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە297 :

ئەمين سيتﯚ سا ح سيدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411823
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )دووتازا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل مستەفا ن روەى و پشتى نەکس دەربەردەرێ ئيران
دبيت و بەردەوامي ب خەبات ددەت تاکو ساال ) (1996ێ .ل ساال ) (1997ب ئەگەرێ نەخوشيا
پەنچەش رێ ل ئيران 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=1416
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە298 :

ئەمين عەبدو

سيدۆ

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411824
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1924ﯾە .خەلک گوندێ )سينيا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ و پشتى ت کچونا شورەش دەربەدەرى ئيران دبيت و
بەردەوام دبيت تاکو ساال  1991ێ .
ل ساال ) (1991ب ئەگەرێ نەخوشيا دلى ل ئيران 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=1417
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە299 :

ئەمين محەمەد مستەفا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411825
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .خەلک گوندێ )کارەبى( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991ێ دا
کرﯾەو پاشى دبيتەپ.م دگەل سوپاﯾ  15تاکو ساال ) .(2003ل ساال ) (2003چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ
مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1418
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە300 :

ئەندراوس تيادۆرس ئەﯾود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370311780
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾە .خەلک گوندێ )دورێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1961ێ مگران دەﭬەرێ بو و جھ ر زو تەقدﯾرا بارزاني نەمر
و سەرکرداﯾەتيا شورەش بو و وەک ئەندام جﭭاتا شورەش بو .
ل ساال ) (1973دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ و ب ر زگرتنەکا مەزن ﭬەجەنازێ وى ت تەﭬەشارتن و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :مگران بو دناڤ شورەش
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1371
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کوردستانی

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە301 :

ئەﯾوب عەبدولعەزﯾز ئەمين تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411829
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .خەلک گوندێ )خازﯾاﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەل ساال ) (1988-1984ێ سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەدگەل ر کخراوا داستانا کانى ماس
بوﯾەو لئەنفال ن رەش دەربەدەرى تورکيا دبيت .بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ) (1991دا کرﯾەو بەردەوام
بوﯾەدگەل توپخانا سفک تاکو ساال ) (1996ێ .
ل ساال ) (1996ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک 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=1422
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە302 :

ئەﯾوب محەمەد سەعيد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370411830
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )کارەى( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1963ێ .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەل ساال )-1976
 (1988ێ .
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ل ساال ) (2002ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگھيتەکاروان
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1423

نەمرا.

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە303 :

بەشير سەعدون جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502435312688
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .
خەلک گوندێ )تل ابو زاھر( ﯾە سەرب ناحيا )زمار( ﭬە .
پشکدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1967دگەل ئ کەتيا قوتابي ن کوردستان ل ميسل و ل
ساال  1968بوﯾە ئەندام لژنا ميسل و لساال  1970بوﯾە ئەندام لژنا ميسل و لساال  1973دبيتە
بەرپرس لژنا شنگار و ل ساال  1973دبيتە بەرپرس دەزگاى پاراستن و ئەندام لژنا ناوچا شقالوە و
ل ساال  1974بوﯾە ر ﭭەبەرێ ھەواشناسى ل وەزارەتا کشت و کالى چومان و لساال  1975ئاوارەى
ئيران دبيت و دبيت بەرپرس کورد ن ئاوارە ل کومەلگەھا ﯾزد .
ساال
 1994دبيتە
لساال  1991زﭬرﯾە کوردستان و ل ساال  1993دبيتە ئەندام لژنا ناوچا ميسل و ل
ج گرێ ليژنا ناﭬبرى و لساال  1997دبيتە بەرپرس نﭭ سينگەھا خابور ل کومەلگەھا ابراھيم الخليل و
لساال  1998دبيت ر ﭭەبەرێ ر ﭭەبەرﯾا تاپوﯾ ل پار زگەھا دھوک .
ل ساال ) (2000ب ئەگەرێ نەخوشيا پەنچەش رێ ل باژ رێ دھوک دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2451
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە304 :

بەھجەت رەشيد مستەفا حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502481912690
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە .
خەلک گوندێ )مەمان ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە .
پشکدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1974دگەل ھ زا دھوک .
بەشدارى د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾە و پاشى دبيتە پ.م دگەل لەشکەرێ  2ز رەﭬانيا
نافخوﯾى تاکو ساال  2004بەردەوام بوﯾە .
ل ساال ) (2004ب ئەگەرێ وەرگەرﯾانا ترومب ل لناﭬبەرا دھوکـ فەﯾدﯾ گيان خو ژ دەست ددەت و
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م  /ئامر حزﯾر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2454
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە305 :

پيرموس عومەر خەليل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502512512692
ژ داﯾک بووﯾ ) (1916ﯾەخەلک گوندێ )ھرورێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬەبەشداری د
شورەشا بارزان دا کرﯾەلساال ))1945-1943
بەشداری د کومارا مھاباد )کوردستان( دا کرﯾەل ساال ) (1947-1946دگەل بارزاني نەمر و ئ ک بوﯾەژ
پ شمەرگ ن خو کرﯾەقوربان دگەل بارزاني نەمر چوﯾەئ کەتيا سوﭬي ت تاکو ساال  1958ێ ماﯾەلو رێ
پشکداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ))1975-1961
پشکداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ))1988-1976
ل ساال ) (1997ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل گورستانا
تلکەبەرێ ھاتيە ﭬەشارتن 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=2456
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە306 :

تاھر مستەفا عەزۆ وەﯾسى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012014
ژ داﯾک بووﯾ ) (1969ﯾە .خەلک گوندێ )ب دوھ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1961ێ دگەل ھ زا ئەسعەد خوشﭭى .
ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل گوندێ قومرﯾ دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1692
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە307 :

تﯚفيق محەمەد عەلی سەليم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517062812818
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 (192ﯾەخەلک
)27

ەرب ناحيا )د رەلوک(
)ش رانە( ﯾەسە
گوندێ ش

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە
ەبدو
 (19دگەل عە
کرﯾەلساال )975-1967
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
قادو ز بارەی و ل ننەکسا ساال 1975
بوﯾە
ە
ئاوارەی ئيران
ی
خوشيەکا گراان ل باژ رێ ققەزوﯾن ئيران
ل سااال ) (1993ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2461
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە308 :

م
وەھاب عەبدولرەحيم
ی عەبدولو
ت لی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21517104912820
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ەرب ناحيا
ەمەکا( ﯾەسە
 (194ﯾەخەلک گوندێ )کە
ک بووﯾ )46
ژ داﯾک
لساال )(1975-1962
شورەشا ئەﯾلوول دا کرﯾەلس
شکداری د ش
)مانگ شک ( ﭬەپش
سا ساال  1975ئاوارەی ئيرران بوﯾەو ل دەﭬەرا
ل حمو کەمەککی و ل نەکس
دگەل
دگەل
ل
ھەد ئاکنجی بوﯾەلساال  1997زﭬرﯾەکوردستان و ببوﯾەپ.م
مەشھ
ەسەرب دەزگااﯾ ئەﯾلول ﭬە
دەستتەکا ز رەﭬانيا نافخوﯾی و پپاشی دچيتە
شيەکا
ەگەرێ نەخوش
ھوک و ب ئە
ل سااال ) (2001ل نەخوشخانا ئازادی ل دھ
ەھيتە کاروان نەمرا
خودێ مەزن و دگە
ێ
ک دچيتەبەرد لوﭬانيا
کوژەک
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2463
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە309 :

ل ئاﭬدەل
د عەلی ئييسماعيل
ەر محەمەد
تەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21503030312694
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ەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
 (193ﯾەخەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾەسە
ک بووﯾ )36
ژ داﯾک
شورەش
 (19کادرێ ش
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
ەو ل
ئاواری ئيران بوﯾە
ی
ساال 1975
ال
ی ن روەی و ل نەکسا
بوﯾەدگگەل سەبری
چا ز وەﭬە
ەرب ليژنا ناوچ
شورەەشا گوالن ددبيتەکادر سە
خوشيا دلی ل ئيران ز وەەدچيتەبەردلووﭬانيا
ل سااال ) (1992ب ئەگەرێ نەخ
ەھيتە کاروان نەمرا
ێ مەزن و دگە
خودێ
پ.م  /کادر
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2458
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە310 :

تەمەر عەببدول ەحماان
ەر عەبدولل ەحمان تە
تەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21517032212817
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 (193ﯾە .
ک بووﯾ )30
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )ب بو( ﭬە .
سينيا( ﯾە سە
خەلک گوندێ )س
دارى د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لسااال ) (1975-1961دگەل عييسمەت
پشکد
ساال  1975ئاواارەى ئيران بوﯾە .
سەبرری ن روەى و ل نەکسا س
چيتە
خوشيەکا گراان ل ئيران پپيرانشھر دچي
ل سااال ) (1997ب ئەگەرێ نەخ
ھيتە کاروان نەمرا .
بەردلووﭬانيا خودێ مەزن و دگەھ
پلە  :پ.م
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2460
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە311 :

ھر سەعدو
ەرخان قاھ
تەمە

مەد
محەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370511838
شدارى د شوررەشا
سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەش
شيﭭ ( ﯾەس
ک گوندێ )ش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )928
ژ داﯾک
سا ساال )(1975
ل محەمەد تااھر ن روەى و پشتى نەکس
 (197ێ دگەل
ساال )75-1961
ئەﯾلول دا کرﯾەل س
دەربەددەرێ ئيران دبيت .
ەمرا.
ل ساال ) (1975ل باژ رێ نەغە
يتە کاروان نە
ەزن و دگەھيت
ەدى  /ئيران ددچيتەبەردلوﭬاانيا خودێ مە
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=1432
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە312 :

جاسم ئەحمەد عوسمان س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121517135412821
ناسيار ب ھورمز گەرماﭬی
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾەخەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
پشکداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1966دگەل ھ زا دھوک و ل نەکسا ساال 1975
ئاواری ئيران بوﯾەپشکداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976وەک ئامر مەفرەزەو ئ ک ژ
پ شمەرگ ن قەھرەمان بوﯾەو ل ئەنفال ن رەش ئاوەری تورکيا دبيتبەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال
) (1991دا کرﯾە و پاشی دبيتەپ.م ئامر سری دگەل فوجا حيم
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2464
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە313 :

جاسم تەمەر بابەکر بەرخﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712245
ژ داﯾک بووﯾ ) (1910ﯾە .خەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل بەتاليونا محەمەد تاھر ن روەى و لنەکسا ساال )(1975
دەربەدەرێ ئيران دبيت .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1976دگەل محەمەد
تاھر ن روەى .
ل ساال ) (1980ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل باژ رێ ز وەـ ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1938
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە314 :

جاسم سەلمان محەمەد حەميد
235

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21517170312823
 (195ﯾەخەلک
)52

سەرب ناحيا )کانی
گوندێ )ترروانش ( ﯾەس

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە
 (1988-1982دگەل ليژنا نااوچا
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )2
پشکد
پاشی
ی
ساال ) (1991دا کرﯾە و
ال
ی د سەرھلداانا بيروزا
ئام دﯾﯾ بەشداری
ساال  2002ێ بەردەوام بووﯾە
سەربست ترووانشی تاکو س
پ.م دگەل س
دبيتەپ
ەتروش
ل سااال ) (2002ب ئەگەرێ وەررگەرﯾنا ترومب ل ل ر کا گگوندێ پ دەـ ئە
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2466
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە315 :

کەرەم عەببدو
گير تيلى ک
جانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370511841
شا
بەشدارى د شورەش
ى
ﯾەسەرب ناحيا )ب بو((ﭬە.
ب
ک گوندێ ) ب بو(
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )943
ژ داﯾک
حەد
ئام دﯾ دگەل سليم ئەسح
ک ب تەل کار کررﯾەل ھ زا م
 (197ێ وەک
ساال )75-1961
ئەﯾلول دا کرﯾەل س
خوشﭭﭭى .
ھيتە کاروان نەمرا.
ل ساال ) (1975ب قەزا و قەدەرر ب دەست ھەﭬالەکى ت تە شەھيد کرن و دگەھ
پ.م
پلە :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
236

http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1435
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە316 :

جھور سەعيد ئيبراھيم جھور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712233
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .خەلک گوندێ )تروانش ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1982دگەل سيد سا ح چەم سيدى .
ل ساال ) (1983توشى نەخوشيەکا گران دبيت و ب ئەمرێ ليژنا ناوچا ئام دﯾ رەوانەى نەخوشخانا
ميسل دکەن ل ل نەخوشخان گيان خو ژدەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1926
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە317 :

جەبار محەمەد حس ن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010216312021365
ژ داﯾک بووﯾ ) (1968ﯾە .
خەلک گوندێ )ھسن بەکرێ( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە.
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1987دگەل لزگين کوچر پارتى گەل .
ل ساال ) (1990ب ئەگەرێ وەرگرﯾانا سيارێ ل گەلي قاسم لوى دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
جەنازێ وى ل گورستانا ئوردﯾگاﯾ ز وە ئيران ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1911
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە318 :

جەمال کەرم ئيسالم ئيسالم
238

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21517194912824
سەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
 (195ﯾەخەلک گوندێ )ز واشکان( ﯾەس
ک بووﯾ )57
ژ داﯾک
پ.م دگەل ر کخراوا
 (1979و بوﯾەپ
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )9
پشکد
دﯾ ﭬەو ل سااال  1983چوﯾﯾەئيران
ليژنا ناوچا ئام ﯾ
ا
ب سەرب
ھيد زبير تەﯾب
شەھ
ەپ.م دگەل ھ زا سەبری ن روەی
و بوﯾە
شيا
ەگەرێ نەخوش
ھوک و ب ئە
ل سااال ) (1998ل نەخوشخانا ئازادی ل دھ
مرا
دگەھيتە کاروان نەم
ە
چيتەبەردلوﭬانييا خودێ مەززن و
جەلتا دەماغی دچ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2467
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە319 :

کى
ميل ب سفک
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621322412901

239

ھەژار و
سفک ( ل دەﭬﭬەرا دوسکيا ژ بنەمالەکا ھ
ل سااال ) (1963ل گوندێ )ب س
سەر دونياﯾ  ،و ھاتە ب ناﭬﭬکرن
جوتيارر و شورەشگگ ر ژداﯾک بووﯾە و ھاتيە س
گەھا
فکى( ،ل ژﯾ  6سالي چووﯾە خاندنگ
سليمان ب سف
بـ)فەررﯾق محمود س
پاش قوناغا ناﭬننجى ل
دوﯾماھيک ئيناﯾە ،و ش
ک
سەرکەفتيانە ب
سەرەەتاﯾى و ب س
ئيناﯾە و چووﯾە پەﯾمانگەھا بەررھەﭬکرنا مامووستاﯾان
ە
شک ب دوﯾﯾماھيک
مانگ ش
ەر گەرمە گەررما شورەشا )(26ێ گوالننا
ھوک ل وى ووەختى دا ژبە
ل دھو
دەف شەھيد ل ھەﯾﭭا
ھەستا کوردااﯾەتي ل ف
کەفتنخواز ،و ژژبەر بەرزاتيا ھ
پ شک
ەل
 (1پەﯾوەندﯾ ب ر کخستننا نھ نى ﯾا پارتى کر و دگە
) (5ﯾاا ساال )1977
ست ب کار و چاالکي ن
ھوک ﭬە دەس
ق( ﯾا سەر ب ليژنا ناوچا دھ
ر کخرراوا )شەفەق
دوژمنى و شيا
ى
ەرگ
چاالک بوو دناڤ جە
ک
ەسەک ب ببزاڤ و
ەتى کر ،و کە
پارتاﯾە
نھ نى بکەت ،ھەر ژبەر
دناڤ قوتابيان دا ل پەﯾمانگەھ دەست ب ر کخستنا ھ
دبيتە
ە
ﯾا و دلسوزﯾا ووى ل ھەﯾﭭا ) (3ل ساال )(1979
ى و شارەزاﯾا
زﯾرەکى
ى ،و ل وى ووەختى سيخوور ت بەعسييان
ئەندامم ر کخراوا ناڤ ل ئيناى
ھەمى الﯾەکى ﭬە دوژمناتيا کوررد و
ى
ھاتبوون و ب
ن
ى د وەک ھار ل
وەکى
ما ئەفلەقى ﯾا بەعسيان ﭬە
کورداﯾﯾەتي دکر ،و ئەڤ ر کخرااوە ژالﯾ رژ م
ﭬە ھاتنە
شەھيدى ژالﯾ رژ ما بەعسيان ە
ى
ەندﯾن ھەﭬال ن
کرا دبيت و چە
ئاشکر
ھيد و دگەل ) (57قوتابيان برﯾارێ ددەن چەک
گرتن ،،و ل ) (1980/ 2/22شەھ
ەتي ب رێ کەفتن و
ەرگ کورداﯾە
شەرەەف ب ھەلگگرن و بەرەڤ ر ز ن پ شمە
ھەر ددوى دەمى ددا ناﭬ خﯚ دگگوھورﯾت بﯚ ژ )فەرﯾق( بﯚ ناﭬ پارتاﯾەتتي و
ليت و
فکى( ،و خ ززانا خﯚ ل باژ ررێ خﯚ دھ ت
مەرگاﯾەتي ))جەميل ب سف
پ شم
بﯚ لقى1
ھشتنا وان ﯚ
ھەر دگەل گەھ
ڤ لقا 1ل کومماتەى ب رێ دکەﭬيت و ھ
بەرەڤ
ەرکرداﯾەتيا پاارتى ﭬە
سەردەمى بررﯾار ژالﯾ سە
ژبەر ببارودوخ خرراب ﯾ وى س
ھاتەددان کو شەھييد و دگەل ) (5ژ ھەﭬال ن وى بمينە ل بارەگاﯾ لق و
ئيران  ،د وى ماوێ ک م دا و ژبەر شارەزاﯾﯾى و
ن
ھەﭬالل ن وان ﯾ ددى بچنە
شەھيد )تاھر
د
ەفرەزا
 (198دبيتە ککادر دگەل مە
ى ل ساال )80
دلسووزﯾا شەھيدى
رێ کەفتن
ەکى بەرەڤ ددھوک ب ێ
ەد حەمدى( و پاش ماوەﯾە
ى( و )محەمە
ز وەى
بﯚ خەلک گونندى و
جارەک سميينار ل گوندەککى ددان و ﯚ
کو کادر ھەر ج
و وەکو
بەرھنگارﯾا دوژمنى
ا
جوتيارران بەحس بارودوخ ووى وەختى دکر کا چەوا دێ
سەر ر کا
ن ،و ل ) (1980/11/17ل س
خﯚ ﯾا پيرۆز کەن
بن و بەرەﭬاني ژ خﯚ و دوزا ﯚ
تومارکرن و
ن
ھاتە
خو( داستانەککا گەلەک ب نناڤ و دەنگ ھ
ێ )کەال ش خ
گوندێ
ھيدى رۆلەک مەزن و بەررچاڤ ھەبوو ددﭬ داستان دا ،و دﭬ
شەھ
داستاان دا ب زﯾانن ن مەزن و پ ش چاڤ ب دوژمنى کەﭬﭬتن ،و ھەر ژببەر
ى و دلسوزﯾا شەھيدى ل ) (1982/9/6بﯚ بەرپرس
ى و شارەزاى
زﯾرەکى
ئەفلەقى دەﯾک و
ى
رژ ما
ر کخرراوا )ھورمز ممەلک چکو( و پاش د ھەماان سال دا ژ
دانا
زﯾندانکرن بﯚ ماوێ ) (2ساال د زﯾند
ن
باب ن شەھيدى دەەستەسەرکررن و
ەھيد خﯚ ب دەتە دەست ررژ م  ،بەل ھەر
غدا داکو شە
غر بدا( ل بەغ
)ئەبوغ
بکوژن ئەز خﯚ
ن
ەر داﯾک و باب ن من
ھيدى ئەڤ ر ببازە بەر نەدا و گوتى ئەگە
شەھ
بەردەوام بم ل سەر ر بازا پارتى و بارزانى
م
ە دەست دوژژمنى ،و دێ ﯾ
نادەمە
دوﯾماھيک ھەناسا خﯚﯚ ،پاش د ھەمان
ک
ەتا
پيناڤ کەم ھە
و دێ خەبات ل پي
ئدرﯾس
س
سال دا برﯾندار دبييت ل ھەﯾﭭا ) (12ل ساال ) (1983ێ ،و کاک
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بارزانى دﯾارﯾەک پ شک شى شەھيدى کر و شەھيد وەکو سەرکردە دا
نياسين بﯚ جەناب سەرۆکى ،و پاش ل ساال ) (1985بﯚ بەرپرس ر کخراوا
)برادوست( سەر ب ليژنا دھوک ﭬە و ل ساال ) (1987د شەرێ مالتاﯾ دا ب
گرانى برﯾندار دبيت رەوانەى ئيران دکەن بو چارەسەرﯾ و ھەرل و رێ چاڤ
ب جەناب سەروکى کاک ئيدرسى دکەﭬيت پشتى ماوەﯾەکى دمينيت تاکو
چارەسەرﯾا برﯾنا وى ھاتيەکرن ھەر زووى جارەکا دى دەست دا خەبات  ،و
پاش ساال ) (1988ل دەم ئەنفال ن رەش ئەو بﯚ رژ ما بەعس جارەکا دى
کەرب گرت و ھار بوو و ب چەک ک مياوى و گەلەک چەکين دى بکاردئينان
دژى خەلک سﭭيل و ب وێ ئەگەرێ خەلک مە ژى بەرەڤ سنور ت تورکيا
و ئيران ﭬە چوون و شەھيد ژى دگەل ھزارەھان ژخەلک ب دەستھەالت
بەرەڤ سنورێ تورکيا ﭬە چوون و ل کەمپا م ردﯾن ﯾا دورماندور سيمەکرى
ئاکنجى بوون و ل و رێ ژى دەست ژ خەباتا خﯚ بەرنەدا و ئەندامەک چاالک
و ب بزاڤ بوو دناڤ کەمپى دا گەلەک جاران کار ژى گرﯾتنە دەست وەکو
سەرپەرشتيکرنا کرنا ئيدارە و ر کخستنا پارتاﯾەتى ل کەمپ و ھەردەم
ھارﯾکارﯾا خەلکى دکر و دگوت )دﭬان ن زﯾکادا دێ زﭬرﯾنە کوردستانا ئازاد( ،ل
وى دەمى شەھيد و دگەل چەند ھەﭬالەکا ژ کەمپا م ردﯾن ب رێ کەفتن بﯚ
والت ئيران دکاوادنەک سەخت و دژوار دا داکو پشکدارﯾ د کونگرێ
دەھ ﯾ پارتى ل ساال ) (1989دا بکەن ،و زﭬرﯾنە ﭬە بﯚ کەمپا م ردﯾن و
مانە دناڤ سيمەﯾ چارچوەکرى دا ھەتا دەسپ کرنا سەرھلدانا پيروز ل ساال
) (1992شەھيد ب ئ کجارى کەمپا م ردﯾن بجە دھ ليت و دگەل وى
جەماوەرى د زﭬرﯾتە ﭬە باوەشا ئاخا پيرۆزا کوردستان و ھەر جارەکا دى
چەکى شەرەف ددەتە مل خﯚ ل مەﯾدانا خەبات کار دکەتن و ساال
) (1993ھەلبژارتن ھاتنەکرن بﯚ کونگرێ پارتى و ليژن ن ناوچان شەھيد ﯾ
ئ ک دەرکەت ل وان ھەلبژارتنان و ھەر بﯚ کونگرەى ژى ﯾ دووێ دەرکەفت
و بﯚ کارگ رێ ليژنا ناوچا دھوک وەکو ج گر و ل ساال ) (1995دبيتە بەرپرس
ليژنا ناوچا براﯾەتى و ل ساال ) (1997بﯚ ج گرێ سوپاﯾ  1و ل ساال )(1999
دبيتە بەرپرس سوپاﯾ  1و ل ساال ) (2000بﯚ بەرپرس سوپاﯾ  15ل
سەرسنک تاکو ساال ) (2002و پاش بﯚ بەرپرس سوپاﯾ  18ل دەرکارێ ،و
ل ساال ) (2003بﯚ بەرپرس ر کخستنا پ شمەرگەى ل فەرماندەﯾا
ز رەﭬاني  ،و پاش ل ساال ) (2004بﯚ فەرماندێ فەرماندەﯾا گشتى ﯾا
ژﯾنگەھ ل ھەﭬل رێ ،ھەروەسان شەھيدى ژبﯚ نەھاتنا دەرفەت ددەم
شورەش دا کو بخوﯾنيت کو حەزا خواندن ھەبوو ھەتا ساال ) (2004جارەکا
دى زﭬری ﭬە خواندن و بﯚ قوتاب کوليژا ﯾاسا و راميارى و ل قوناغا چوارێ
بوو ،و بﯚ زانين شەھيدى پشکدارى د شەران دا کرﯾە و ژوان )شەرێ کەال
ش خو ،شەرێ رەبيا تەحالﭬا ،شەرێ ھەمزا گرسەﯾسى ،شەرێ دەرگەلىَ،
شەرێ مەجلمەخت  ،شەرێ ب سفک  ،دانانا کەمينا ل جادا مانگ شک و
زاوﯾتە و حەسەن ئاﭬا و دانانا کەمينا جادا س م ل  ،شەرێ دژى حزبا بەعس
و گرتنا چەند جەحشکا ل مانگيشک و شەرێ پشتا دەرگەال ش خا ،شەرێ
پشتا ز وک  ،شەرێ گوندێ کور م  ،شەرێ مەتارێ بامەرن  ،شەرێ
د رەلوک و شەرێ کانى ماس و شەرێ گەلناسک و شورى گەلي
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بيرێ دەشتا س م ل و شەرێ گارە و شەرێ مەتين( و چەندﯾن شەر و
داستان ن دﯾتر ،ھيچ جارەک ژى بەحس زەحمەت و ماندﯾبوون نەدکر و
ھەتا رۆژا دوﯾماھيک ژ ژﯾ خﯚ ﯾ بەردەوام بﯚ ل سەر ر بازا پارتى و بارزانى
و شەھيدى روژ بﯚ روژێ پتر وەخت خﯚ تەرخان دکر بﯚ خزمەتکرن و پاراستنا
سروشت کوردستانا پيرۆز ئەوێ ب دەست دوژمنان ھاتيە ژناﭬبرن ،بەل
زەحمەت و ماندﯾبوونا وى و برﯾندارﯾا وى چەند جارا و مانا وى ب چەند رۆژا
دناڤ بەفرێ دا و چەندﯾن نەخوشي ن دى ﯾ ن دژﯾان دا توش بووﯾ بوونە
ئەگەر کو توشى ئيشەکا گران ببيت و چەندﯾن جارا چووﯾە والت ئيران و
تورکيا و ئەلمانيا و ئوردن بﯚ چارەسەرﯾ  ،و پشتى بورﯾنا ) (32سال ن خزمەت
و خەبات مخابن ل سپ دەھيا رۆژا ئەﯾنى ر کەفتى ) (2008/12/12بﯚ جارا
دوﯾماھيک خاترا خﯚ خاست ژ ھەﭬال ھوگر ت خﯚ ،و شەھيدى ) (6کور )(7
کچ ل پشت خﯚ ھ الﯾنە بﯚ خزمەتکرنا گەل کورد.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2535
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە320 :

جەميل حەبيب ئەحمەد شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518134812828
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ھوک( ﯾە
 (194ﯾەخەلک گوندێ )دھ
ک بووﯾ )40
ژ داﯾک
 (19دگەل ھ ززا دھوک
کرﯾەلساال )975-1963
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
ساال  1975ئاوارەەی ئيران بوﯾﯾەپشکداری د
ال
ی خەليل و ل نەکسا
عەلی
شی
عەلی خەليل و پاش
ی
 (1987-1981دگەل
شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )1
ساال
دھوک ﭬەبەشدارری د سەرھللدانا بيروزا س
ک
ب ليژنا
ل فەتاح سەرب
دگەل
پاﯾ ئ ک
ميد خورشيد سەرب سوپا
پ.م دگەل عم
پاشی دبيتەپ
 (1دا کرﯾەو پا
)1991
 1بەردەوام بوﯾﯾە
ﭬەتاکوو ساال 1995
خوشيەکا گراان ل باژ رێ ددھوک
ل سااال ) (1995ب ئەگەرێ نەخ
وی ل
ەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا و جەنازێ ی
دچيتە
نزارک ھاتيە ﭬەشارتن
ستانا گوندێ نز
گورس
پ.م
پلە :پ
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
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http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە321 :

ھيم
ەن ئيبراھ
ميل حەسە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518164912829
ستانا تورکيا ﭬﭬە
سەرب کوردس
 (19ﯾەخەلک گوندێ )ماارونس ( ﯾەس
ک بووﯾ )939
ژ داﯾک
ەشداری
ەبدول ەحمان مارونسی بە
 (19دگەل عە
ال )975-1972
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
پشکد
حەسەن مارونسی و ل
ن
حس ن
پ.م دگەل س
 (1دا کرﯾەو پااشی دبيتەپ
ەرھلدانا بيروززا ساال )1991
د سە
سيد نائفی تاککو ساال  1998بەردەوام بووﯾە
 1996دچيتەددگەل فوجا  6ليوا  34ﯾا س
ساال 6
مەزن و
ەرا پ شابيرێ دچيتەبەردلووﭬانيا خودێ م
خوشيا جەلتا دلی ل دەﭬە
ل ساال ) (1998ب ئەگەرێ نەخ
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نەمرا

دگەھيتە کاروان
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2473
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە322 :

جەميل داود نەبى شەھوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511859
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .خەلک گوندێ )باکوزێ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970-1961ێ دگەل بەتاليونا شەھيد محەمەد حەسەن باجلورى سەرب ھ زا
دھوک ﭬە.
ل ساال ) (1970ژ ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک 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=1454
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە323 :

جەميل عەلی چﯚلى مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712239
ژ داﯾک بووﯾ ) (1960ﯾە .خەلک گوندێ )ئەﭬرﯾک ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1980دگەل خالد بانى سەرب ليژنا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1982ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل گوندێ ئەﭬرﯾک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1932
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە324 :

چﯚلى ئەحمەد عەبدو

ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370511860
ژ داﯾک بووﯾ ) (1914ﯾە .خەلک گوندێ )ئاساسا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل بەتاليونا سا ح نەرموى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1975ب ئەگەرێ راوستانا دلى ل گوندێ کەل ني
کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ج گرێ سرﯾ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1456

د چيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە325 :

چﯚلى ئەحمەد موسا موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371712232
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )ئورە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1973دگەل عەبدول ەحيم جسيم سەرب ھ زا ھەلگورد
ﭬە.بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976دگەل حەسەن ک ستەى .
ل ساال ) (1981ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل تورکيا )ئەنقەرە( دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن 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=1925
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە326 :

حاجى جومعە حاجى ئەبابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111704
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .
خەلک گوندێ )سەروکانى( ﯾە سەرب ناحيا )بات ل (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1969-1965ێ دگەل عرﯾف سل مان .
ل ساال ) (1969ل گوندێ بالەک دەﭬەرا مانگ شک و د ماال خودا بدەست کەسەک نەنياس 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=1292
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە327 :

ى حاجى ئيسماعييل
حاجى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518233612832
ک بووﯾ ) (1915ﯾە .
ژ داﯾک
)ب بو( ﭬە .
سەرب ناحيا ب
خەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾە س
حەمەد
دارى د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لسااال ) (1975-1961دگەل مح
پشکد
1975
ئاوارەى ئيران
ى
ەکسا ساال 5
دﯾ ﭬە و ل نە
ب ھ زا ئام ﯾ
تاھر ن روەى سەرب
بوﯾە.
دارى د شورەەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1985دگەل سەبررى
پشکد
ى.
ن روەى
ل سااال ) (1995ب ئەگەرێ راوستانا دلى ل ئيران ز وە ددچيتە بەردلوﭬﭬانيا
ەھيتە کاروان نەمرا .
ێ مەزن و دگە
خودێ
پلە  :پ.م
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2476
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە328 :

حاجى خالد حاجى عەبدوللـەتيف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111705
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە .
خەلک گوندێ )ستکورک ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1961ێ دگەل سرﯾا حسن خرابى بەتاليونا تيمور
ش خکى سەرب ھ زا ش خان ﭬە و بەردەوام بوﯾە تاکو ساال ) (1970ێ .
ل ساال ) (1970ل گوندێ خرابيا دەم گارﯾت ن سپيندارا سپى دکرن ل کاﭬل خانى ت تە شەھيد کرن
ب گولەک ژ کەسەکى ب ى کو ھيچ ئەگەرەک ھەبيت و دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php؟id=1293
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن

ژمارە329 :

حاجی خەلﯚ ميرزا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518213112831
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ﯾەسەرب قەزا )س م ل ( ﭬە
ب
 (192ﯾەخەلک گوندێ )کببرتو(
ک بووﯾ )28
ژ داﯾک
)19
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
دام
شی دبيتەئەند
ساال ) (1991دا کرﯾەو پاش
ھلدانا بيروزا س
داری د سەرھ
بەشد
خانک سەرب ليژنا ناوچا س م ل ﭬە
ن.ر خ
شخانا ميسل ددچيتە
خوشيەکا گراان ل نەخوشخ
ل سااال ) (1993ب ئەگەرێ نەخ
ھيتە کاروان نەمرا
بەردلووﭬانيا خودێ مەزن و دگەھ
پلە :ککادر
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2477
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە330 :

ەرﯾم
د حامد کە
د ئەسعەد
حامد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518430112836
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ەرب ناحيا )ب ببو( ﭬە
 (193ﯾەخەلک گوندێ )کااروک( ﯾەسە
ک بووﯾ )34
ژ داﯾک
حەمەد
 (19دگەل مح
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
چەندﯾن شەرا دا کررﯾەمينا
ن
تاھر ن روەی سەر ھ زا ئام دﯾ ﭬەو پشکداری د
سەرێ ئاکرێ )
ێ
ەنتارا و
)شەررێ دووتازا و ککانی ماس و گەلي قە
ەد کانی
 (1988-1986دگەل محەمە
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )6
پشکد
کی و ل ئەنفا ل ن رەش ئاوواری تورکيا دببيت و پاشی دچيتەئيران و ل
سارکی
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
ەشداری د س
گاﯾ ز وەئاکننجی دبيت بە
ئوردﯾگ
ی ن روەی ل ددەﭬەرا ھەول ررێ
کرﯾەددگەل سەبری
ەش رێ ل ئيرران
خوشيا پەنچە
ل سااال ) (1994ب ئەگەرێ نەخ
ەمرا
ەزن و دگەھيتتە کاروان نە
چيتەبەردلوﭬا نيا خودێ مە
ز وەدچ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2482
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە331 :

يسماعيل عومەر
د سا ح ئيس
حامد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370111706
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )940
ژ داﯾک
(ﭬە .
ە
سەرب ناحيا ))س م ل
ھاجانى( ﯾە س
خەلک گوندێ )ھ
سەرب ھ زا
ب
نعمو صمد
و
 (19ێ دگەل بەتاليونا
ال )971-1963
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد
ک ﭬە .
دھوک
ەش رێ ئەمررێ خودێ کررﯾە ،بو زانين ددەم چوﯾە
خوشﯩيا پەنچە
ل ساال ) (1971ب ئەگەرێ نەخ
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مەزن )حرس حدود( بوﯾە .
بەردلووﭬانيا خودێ م
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=1295
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە332 :

سف
سا ح ﯾوس
د عومەر س
حامد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21518462712837
سورى
/ناسييار ب ھازم س
 (193ﯾە .
ک بووﯾ )36
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )زااوﯾتە( ﭬە .
سورﯾا( ﯾە سە
خەلک گوندێ )س
سرﯾا
دارى د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لسااال )(1975-1962دگەل س
پشکد
شدارى د
سەرب ھ زا ش خاان ﭬە و بەش
ب
ى بانى بەتالليونا تيمور ش خکى
عيسى
چەندﯾن شەر ن گگران کرﯾە ميننا شەرێ )چيياﯾ خ رێ و چياﯾ سەررتيزى و
دى )
ێ برﯾفکا و کووچ ن مەرﯾنا و شەرێ دەککان و چەندنييد شەر ن ى
شەرێ
دارى د شورەەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1976ل دەﭬەر ن رزگار
پشکد
مى رژ ما
خو تەسلي ى
کرى و ل ئەنفال ن رەش ل چياﯾ گارەى و ب نەچارى خ
)جژنيکان ).
ن
بەحرک
ک
سيا دکەن و ددھ نە ﭬەگوھااستن بو ئورددﯾگاﯾ
بەعس
پ.م دگەل
شى دبيتە پ
ساال ) (1991دا کرﯾە و پاش
ھلدانا بيروزا س
دارى د سەرھ
بەشد
ھ زا تتاﯾبەتا س تتاکو ساال  1999و پاشى دچيتە دگەل کەرت  7ل ئوزمانا
بوﯾە .
ساال  2000ێ بەردەوام ە
 15ﭬە تاکو س
ب سوپاﯾ 5
سەرب
غى
شى نەخشييا جەلتا دەماغ
ملھومبان توش
ل سااال ) (2000ل رەبيا گرێ م
252

دبيت و دھ تە ﭬەگگوھاستن بو نەخوشخانا ئئازادى ل دھووک
کاروان نەمرا .
ن
ت ددەت و دگگەھيتە
گيان خو ژ دەست
پلە  :پ.م
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2483
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2

ل

مخاابن

ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە333 :

ل حس ن ئئاﭬدەل
س ن ئاﭬدەل
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21519502312851
 (193ﯾەخەلک
)37

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە
کادر دگەل
ر
 (19وەکو
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
ﭬە
ی بەرواری باال سەر ب ل.ن.ئام دی ە
ر کخرراوا روژھەالتی
ەل
 (1988-1985بوﯾەپ.م دگە
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )5
پشکد
ەو ل ئەنفال ن رەش ئاوتاررەی
ل.ن.ئام دی ﭬە
ر خراووا سە حەدﯾﯾن سەر ب ل
ساال 1992
ئاکنجی دبيت و ل س
ی
تورکياا دبيت و ل ئووردﯾگاﯾ م رردﯾن
بەتاليون دگەل ھ زا سەمەدار تاکو ساال
ن
بيتەپ.م ئامر
م
دزﭬرﯾتتەکوردستان و د
خوﯾی دا
فوجا  4ليوا  18و دشەرێ ناﭬخ
ا
فسيل دگەل
ل
 1994و پاشی دبييتەئامر
تەپەککەفتی سەر ب سوپپای 1ﭬە.
برﯾندار دبيت و دبيتە
ر
ستەزان ب ددژواری
ل کەس
خانا ئازادی ل دھوک
دلی ل نەخوشخ
ل سااال ) (2000ب ئەگەرێ راوەستيانا ی
ھيتە کاروان نەمرا
خودێ و دگەھ
ەبەردلوﭬانا خو
دچيتە
پلە :ئئامر فسيل -پپەککەفتی
253

ەسەرب ناحيا )کانی
گوندێ )دﯾرﯾشک ( ﯾە

سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2496
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە334 :

حس ن جاسم زۆراب کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519530112852
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾەخەلک گوندێ )ز ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
پشکداری دشورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل مستەفا ن روەﯾی و نەکسا 1975
ئاوارەی ئيران بووﯾە.
ل ساال ) (1997ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ئيران د چيتەبەر دلوﭬانيا خودێ د گەھيتەکاروان
نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2497
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە335 :

حس ن حەسﯚ ئيسف مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519550612854
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾەخەلک گوندێ )ئاف خان( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل( ﭬە.
پشکداری دشورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )(1964پەﯾوەندی ب ھ زا زاخو بەتاليونا  4کری و ل ساال
 1974ل شەرێ سەرتيزی برﯾندار بووﯾەو پ وی ﯾ راست ھاتيەبرﯾن و لساال  1975ئاوارەی ئيران
بووﯾەو لساال  1999زﭬرﯾە کوردستان و بووﯾەپ .م پەککەفتی سەرب نﭭيسينگەھا شەھيدان ﭬەل
لقی.1
ل ساال ) (2004ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی چووﯾەبەر دلوﭬانيا خودێ ودگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2499
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە336 :

حس ن حەسەن عەزﯾز خەمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111725
ژ داﯾک بووﯾ ) (1933ﯾە .
خەلک گوندێ )بابگورﯾا( ﯾە سەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1968-1961ێ دگەل عەرﯾف ناسر سەرب ھ زا
ھەلگوردى ﭬە .
ل ساال ) (1968ل دەﭬەرا شوان ل حاجى عمران ب ئەگەرێ نەخوشيەک دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ
مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1314
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە337 :

حس ن خەليل س مان فەرحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519572512855
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 (192ﯾەخەلک گوندێ )دﯾرجوان( ل کووردستانا سوورﯾا
ک بووﯾ )27
ژ داﯾک
کرﯾەلساال ) (1975 -1961پ.م بو ددگەل
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
1975
ەو ل ئوردﯾگاﯾ
ئاوارەی ئيران بوﯾە
ی
ەکسا ساال 5
عيساا سوار و ل نە
1991
ز وەئاکنجی بوﯾە .ل ساال  1984بوﯾەپ.م دگگەل ھ زا ئاوارەو ل ساال 1
حس ن پاشی
ﭬەگەررﯾاﯾەکوردستاان و بوﯾەپ..م دگەل ھ زا ئەسعەد س
ل.ن.سم ل
م
ەر ب
دبيتەزز رەﭬانی ن.رر .سم ل سە
ستيانا دلی ل نەخوشخانا ئازادی ل
خوشيا راوەس
ل سااال ) (1997ب ئەگەرێ نەخ
مران.
ەکاروان نەم
خودێ و گەھشتيە
ێ
دھوک چوﯾەبەرد لوﭬانيا
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2500
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

رۆژئئاوای کوردس
ستان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە338 :

حمان
عەبدول ەح
ول ەحمان محەمەد ع
س ن عەبدو
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520021612856
سەرب ناحيا ))زاوﯾتە( ﭬە.
يمينک ( ﯾەس
 (19ﯾەخەلک گوندێ )ئيم
ک بووﯾ )956
ژ داﯾک
(19دگەل ھ زا ش خان.
ال )975-1972
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
بەشد
 (1981دگەل ميالزم عابد ئيتوتی و زوربەی پ شمەررگاتيا خو
پەﯾوەنندی ب شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )1
 1986بەردەوام بووﯾە
ەنجام داﯾەتاککو ساال
1
ل ئيران ل ز وەو ک لەشين ئە
مال
پ.م دگەل جم
عيراق دبيتەپ
شتی ئازادﯾا عي
ساال ) (1991دا کرﯾەو پش
ھلدانا بيروزا س
داری د سەرھ
بەشد
دبيت
کی سەرب لييژنا ناوچا ش خان ﭬەوتاکو ساال  2005بەردەوام ت
ئ مينک
خودێ مەزن
ێ
دھوک دچيتەبەرردلوﭬانيا
ک
خوشخانا تەننگاﭬيا ل
ل ساال )(2005ب ئەگەرێ جەللتا دلی ل نەخ
و دگەھيتە کاروان نەمرا
پ.م
پلە :پ
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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=2501
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە339 :

ی
س ن عەلى محەمەد گەرگەری
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21502240412681
1947
1
على محەمەدد( ژداﯾک بوﯾ ساال
ەر )حسين ع
ھيدێ خەباتکە
شەھ
ستاﯾان ﯾا
خەلک گوندێ )ککانى شرﯾن( سەر ب ناحييا تعلفر پەﯾماانگەھا ماموس
ماموستا ل
ا
دوماھى ئيناﯾە و ل ساال  1971ببوﯾە
ى
سل ب
ەندى ل ميس
مەلبە
ەندام ليژنا
ێ باشوکە ل دەﭬەرا شنگاال و ل ساال  1974بوﯾە ئە
گوندێ
مەزن
ميسل پاشى پەﯾووەندى ب شوورەشا ئيلونا م
ل
دﯾکا ماموستااﯾان ل
سەند
ماموستاﯾ شورەش ل گوندێ ب سفک
ﯾ
کرﯾە و دگەل دوو ببراﯾ ن خو و بووﯾە
سەر ب ناحيا مانگگ شک ﭬە.
ى شکەستنا شورەشا ئيللون ھاتيە ددامەزراندن ل قوتاﯾخانا باگ را و
پشتى
مى گاﭬا
کوردستان بەل ھەم
ن
ە ر کخستن ددناڤ ر ز ن پارتى دﯾموکراتتى
ھاتيە
ەرکو براﯾەک وى
ھەبو ولژ ر ز رەەﭬاني بو ژبە
مى لسەر ھە
چاﭬد رﯾا ئەمنا رژ م
کەفتينە زﯾندان کرن ل
ە
دەﯾکو باب و براﯾ ن وى
و
مەرگە بو ل ئييران و
پ شم
ەﭬال ن وى دوﯾﯾر بکەن ژ قوتتابخانا
پەﯾوەندﯾ ن وى ژ ھە
ﯾ
خانا ميسل و داکو
گرتيخ
ەندﯾن
ەرێ شيا چە
ھاستن بو تلععفر دماوێ ماانا وى ل دەﭬە
باگ را ھاتيە ﭬەگوھ
دەتە ھ ز ن پ شمەرگەى و زور
پ زان ن گرنگ ﯾ ن ننەخوشەﯾ ن لەشکەرى بد
سود ژێ ھاتە وەررگرتن.
نى کارێ خو ﯾ
ى سەرھلداناا پيروزا ساال  1991ل ژ ر ناﭬەک نھ ى
پشتى
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پارتاﯾەتى دکر دگەل ليژنا ميسل و ل سەر کارێ خو ماﯾە تاکو ساال 2003
وبەرى روخاندنا رژ ما بەعس دگەل ھەوالگيرﯾا فەرماندەﯾا دھوک کار کرﯾە بو
دانا پ زانين ن گرنگ پشتى ئازادﯾا عيراق بارەگاﯾ ن پارتى ل دەﭬەرا وان
ھاتينە ﭬەکرن وەک کارگ رێ ليژنا تلعفر ھاتيە ھاتيە دامەزراندن و دو جارا
ھەول ن تيرورکرنا وى ھاتيە کرن و گەف بو دھاتنە ھنارتن چونکى زور بزاڤ و
چاالکى ھەبون و زور بەرگرى ژ پارتى دکر و دگەل کەسوکار ن خو ئاراميا
محوەرێ خو دابين دکر و بەرگرى ژێ دکر ژ ئەجام دلسوزﯾا وى تيرورستا
ماال وى ل تلعفر سوت و چ بو نەھ ال لەو نەچاردبيت دھ تە ميسل ئاکنجى
دبيت ،پشتى ﭬەکرنا لقى 17ل شنگال ھاتە ﭬەگوھاستن بو سەر ميالک
لقا ناﭬبرى وەکى کارگ رێ ليژنا تلعفر و ل دەم دچو بو دەواما خو دواجبى دا
دگەل کورێ خو فرھاد حسين لسەر ر کا ميسل تلعفر )حى اليرموک( ل روژا
 2005/8/21ھاتيە شەھيد کرن ب دەسست ن تيرورستان و گەھشتيە
کاروان نەمران.
پلە  /کارگ رێ ل.ن.تلعفر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2441
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :تيرورکری
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە034 :

حس ن عەلی ئيبراھيم ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221063812610
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 (19ﯾە
ک بووﯾ )930
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )کاانی ماس ( ﭬە
ھرورێ( ﯾەسە
خەلک گوندێ )ھ
ەرب ھ زا دھووک ﭬەو
مەد شانەسە
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ئەحم
بەشد
ل نەککسا ساال  1975ئاوەرەی ئئيران بوﯾە
کوژەک دچيتەبەردللوﭬانيا خودێ مەزن
ک
شيەکا
ەگەرێ نەخوش
ل ساال ) (1976ل ئيران ب ئە
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=2367
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە341 :

ەد عيسا س مان
س ن محەمە
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520175912861
سەرب قەزا س ميل ﭬە
 (194ﯾەخەلک گوندێ )کوواش ( ﯾەس
ک بووﯾ )41
ژ داﯾک
(19دگەل سييد عبوش
کرﯾەلساال )975-1963
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
ب ھ زا زاخو ﭬﭬەپشکداری د شورەشا گگوالن دا کرﯾەللساال )(1988-1985
سەرب
دھوک
ک
رزگاری سەرب ليژا ناوچا
ی
دگەل شانا
ل
وەک ر کخستيي نھ نی
پ.م
 (19دا کرﯾەو پپاشی دبيتەپ
ەرھلدانا بيروزا ساال )991
شداری د سە
ﭬەبەش
دام
کوچەر و پشتی ھ ز بوﯾنەر کخرراوا دبيتەئەند
ر
ل ھ زا خاليد ﯾﯾوسف
دگەل
خانک
ک
ر کخرراوا ) (8و ئەررک خو ل پرووژێ چەم بەررەکات و
خودێ مەزن
ێ
ل سااال ) (1994ب ئەگەرێ راوستان دل ووی دچيتەبەرددلوﭬانيا
شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان نەمرا
ت تە ش
پ.م
پلە :پ
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2506
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە342 :

حيکمەت عەبدو

تيلی کمی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120500583912330
ژ داﯾک بووﯾ ) (1963ﯾە .
خەلک گوندێ )ب بو( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1982-1978دگەل ر کخراوا )شھيد زبير تەﯾب( عەلی
ت لی سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال )(1982ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل جارمەندان لسنورێ عيراق ترکيا دچيتە بەردلوﭬانيا
خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2025
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە343 :

حەجی ئيسماعيل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121518543712839
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾەخەلک گوندێ )اسپ ری( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
پشکداری دشورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا بالەک مستەفا نيروەی و پشتی
نەکسا ساال  1975ئاواری ئيران بوﯾەپشکداری دشورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976دگەل
مستەفا ن روەی
ل ساال ) (1993ب ئەگەرێ نەخوشيا جەلتا دلی ل ئيران کەرەچ 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=2485
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە344 :

حەجی ئەحمەد مستەفا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515445712365
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .
خەلک گوندێ )ھەسنەکا( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1981دگەل ر کخراوا شەھيد )عەلی عبو(
سەرب ليژنا ش خان ﭬە و ل ئەنفال ن ھاتی گرتن بدەست رژ م و ل ئوردﯾگاﯾ بەحرک ئاکنجی
بوﯾنە .
ل ساال ) (1989ب ئەگەرێ قولپينا شەفەرێ ل کومەلگەھا چژنيکان )بەحرک ( دچيتە بەردلوﭬانيا
خودێ مەزن 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=2043
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە345 :

حەجی پيرۆ فەندی بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515254812356
ژ داﯾک بووﯾ

) (1953ﯾە .
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خەلک گوندێ )بيرێ( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1985- 1979ل مخزنا شورەش کار کرﯾە دگەل عەرﯾف
ﯾاسين سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1985ب ئەگەرێ ل دانا سيارێ ل ئيران گيان خو ژ دەست ددەت و دچيتە بەردلوﭬانيا
خودێ مەزن و جەنازێ وی ھەر ل ئيران ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2037
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە346 :

حەجی سا ح عەبدو

رەجەب

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519013812841
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾەخەلک گوندێ )دزگە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
ل ساال  1950پەﯾوەندی ب ر ز ًن پارتی کرﯾەو ل ساال  1960ژالﯾ رژ ما عيراق ھاتيەگرتن ژبەر کارێ
وی ﯾ پارتاﯾەتی و ل ساال  1961بەشداری دشورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەوەک سەرکردەک ژ ھاتی و ل
ساال  1962بارزاني نەمر کرﯾە نوﯾنەری خو ل دەﭬەرا نيروەو ر کا ن ژبو چارەسەرکرنا ئار شەو
مەسەل ن ئيداری و پالدانا خەلکی بو ناڤ ر ز ن شورەش و ل شەرێ کانی ماس ھاتيەبرﯾندار کرن
ل ساال  1975ئاوارەی ئيران بوﯾەو ل  1991زﭬرﯾەکوردستان و ل سەرسنکی ئاکنجی بوﯾەو ل ساال
 1996ب ئەگەرێ نەخوشيا راوەستانا دلی ل نەخوشخانا ئازادی ل دھوک چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ و
گەھشتيەکاروان نەمران.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان

264

http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2486
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە347 :

ی دﯾوالی
مەد حەجی
جی محەم
حەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21519051412843
ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
ب
 (194ﯾەخەلک گوندێ )ب بو(
ک بووﯾ )42
ژ داﯾک
 (19دگەل ھ ززا
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
شتی
ەرێ ئاکرێ دا دکەت و پش
ئام دﯾﯾ و بەشدارری د شەرێ دووتازا و سە
شورەشا گوالن دا
ا
پشکداری د
ی
الدزێ ئاکنجی دببيت
ێ
گاﯾ ش
س ل ئوردﯾگا
نەکس
شی
دبيتەبەرگری مللی دگەل ر کخراوا رووژ ھات و پاش
ی
ساال )( 1982
کرﯾەلس
دانا
بەشداری د شەرێ ل د
ی
تەﯾب و
ھيد زبير ب
پ.م دگەل ر کخراوا شەھ
دبيتەپ
رەبي ن دەور بەر ن ش الدزێ دککەت و ل ساال  1986دھ تتە ﭬەگوھاستتن بو
ن سەرب ليژنا ناوچا گوالن ﭬەتاکو ساال  1988بەری ئەنفاال
ر کخرراوا ت کوشين
ن بو ر کخراوا سە حەدﯾن سەرب ليژنا ئام دﯾ ﭬەووەک
ەﭬەگوھاستن
دھ تە
شەر ن بەرسينگررتنا دوژمنی ل
ر
شداری
ی ت لی و بەش
حيماﯾﯾەدگەل عەلی
ئەنفال ن رەش ئاوارەی
ل
ستانا د رەلوک و ل
ش الددزێ و گەلي بالندا و داس
بەشداری د سەرھلدانا بيروزا
ی
ئيران دبيت و ل ئئوردﯾگاﯾ ز ووەئاکنجی دبييت
سمەت اقبال ن روەی
ەل ھ زا عيس
ساال ) (1991دا کررﯾەو پاشی ددبيتەپ.م دگە
ب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
سەرب
شيەکا گران دبيت ل ئيران ز وەدچيتەبەرردلوﭬانيا
ل سااال ) (1997تووشی نەخوش
ەھيتە کاروان نەمرا
ێ مەزن و دگە
خودێ
پ.م
پلە :پ
265

ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2488
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە348 :

ی ميرزا
مەد عەلی
جی محەم
حەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21519073412844
ەسەرب ناحييا
ەلناسک ( ﯾە
گوندێ )گە

 (194ﯾەخەلک
ک بووﯾ )42
ژ داﯾک
)مانگ شکی( ﭬە
 (19دگەل س مان
کرﯾەلساال )975-1962
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
ميرخاان.
 (1988-1986دگەل ر کخراوا
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )6
پشکد
رەش دەربەدەرﯾﯾتوکرﯾا بوﯾەو ل
ﭬەو ئەنفال ن ش
ن.دھوک و
ەسەر ب ل.ن
کوماتە
سەرھلدانا بيروزا ساال )(1991
ا
ی ئاکنجی بوﯾەبەشداری د
گاﯾ م ردﯾنی
ئوردﯾگ
شی
دگەل ھ زا  23ﯾا سادق گەلناسکی و پاش
ل
دا کرﯾﯾەو پاشی دببيتەپ.م
ەئەنسەرێ ففوجا  9ﯾا
دبيتەئئامر بەتاليون ئ ک ل بارەەگاﯾ خانک پاشی دبيتە
خاليد
شيا دلی
د کوچەر و بەرردەوام بوﯾەتا  1996ب ئەگگەرێ نەخوش
چوﯾەببەردلوﭬانيا خوودێ مەزن ،و دگەھيتە کااروان نەمرا
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2489
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە349 :

حەجی محەمەد مستەفا سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519331312846
ژ داﯾک بووﯾ ) (1914ﯾەخەلک گوندێ )ئەلکيشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگيشک ( ﭬە.
پشکداری دشورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل بارزاني نەمر.
پشکداری دشورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )(1988-1977دگەل ر کخراوا برادوست )جەميل ب سفکی(ل
ئەنفالين رەش دەربەدەری تورکيا دبيت و ل کەمپا ماردﯾن ئاکنجی دبيت تا ساال 1992
ل ساال ) (1992ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک چووﯾەبەردلوﭬانيا خودێ و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2490
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە350 :

حەمﯚ محﯚ
سﯚ محﯚ ح
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21519432512850
خەلک
ک
) (1913ﯾە

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لسااال ) (1975-1965دگەل ھ زا زاخو.
پشکد
ئەگەرێ نەخووشيەکا گران چوﯾە بەردلوﭬانيا خودێ و
ل سااال  1997ب ئە
شتيە کاروان نەمران
گەھش
پلە  :پ.م
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
2494
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە351 :

ى
ەن کارەى
ميد حەسە
سەن حەم
حەس
268

سەرب ناحيا )ررزگاری(
)ب زھ ( ﯾە س
گوندێ ب

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371812284
شا
ک گوندێ )ککارە( ﯾەسەررب ناحيا )ب بوو(ﭬە .بەشداررى د شورەش
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )928
ژ داﯾک
 1975دەربەدەەرێ
ەکسا ساال 5
حەمەد تاھر ن روەى و ل نە
 (19دگەل مح
ال )975-1974
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
ئيران بوﯾە .
ەزن .پلە :پ.م
ن ل ئيران ددچيتەبەردلوﭬﭬانيا خودێ مە
خوشيەکا گران
ل ساال ) (1989ب ئەگەرێ نەخ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1982
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە352 :

سەن شەررﯾف
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3141823158
82572
ەرﯾف ل ساال  ١٩٦٩ێ ل گوندێ
حەسەن شە
ستراننب ژ و ھونەرممەندێ کورد ح
داﯾک بووﯾە  ،خوواندنا سەرەتاﯾی ل
ک ستتە سەر ب پارر زگەھا دھوک ﭬە ژ ک
وی دەمی خوااندنا خوە
ەر کاودان ن ی
ھوک خواندﯾە بەل ژ بە
ی و باژ رێ دھ
گوندی
ب دوﯾﯾماھی نەئيناا .
ەتا  ١٦سالي ل سەر
د ژﯾ  ١١سالي دا دەست ب ژەنينا تەمبييرێ کرﯾە ھە
ھەما خو ب ناﭬ
ساال  ١٩٨٥ێ ئ کەم بەرھ
م بووﯾە  ،ل س
ﭬی ککاری بەردەوام
بورا من( و ل ساال  ١٩٨٦ێ دووەمين ببەرھەما خو ب ناﭬ ) باراان باری(
)تەمبو
ڤ کرﯾە.
بەالڤ
ل سااال  ١٩٨٧ێ ببووﯾە پ شمەرگە و خەباتا پ شمەرگاﯾەتي کرﯾە  ،پپاش
دمينيت  ،ل
ت
ساال  ١٩٩١ێ ل و رێ
ال
دچيت و ھەتا
ت
ڤ باژ رێ دﯾارربەکرێ
بەرەڤ
269

کەمپا دﯾاربەکر ئەلبوما خوە ب ناﭬ ) ھەلەپچە – ھيروشيما کوردستان (
بەالڤ کر و د کەمپ دا چەندﯾن ئاھەنگ ب بيرەوەرﯾ ن نەتەوەﯾی ساز داﯾنە
بو پەنابەر ن کورد ن باشور ،ﭬی بەرھەمی گرنگيەکا تاﯾبەت ھەبوو د وی
دەمی دا ژ بەر کو مللەت کورد توشی چەندﯾن کارەساتا ببوو وەکی کوچا
مليونی و کيمياباران کرنا ھەلەپچە ب رەنگەکی حەسەن شەرﯾف ببوو
وەرگ رێ ھەست ن گەل کورد.
ل ساال  ١٩٩٣ێ بەرھەما شەرێ چيا و ل  ١٩٩٤ێ شەﭬا ئەشقا من در ژ
بوو بەالڤ کر.
ل ساال  ١٩٩٨ێ ئەلبوما خوەزی ل سو د  ،ل  ٢٠٠٢ێ ئەلبوما تورا ئەﭬين و
ل  ٢٠٠٤ێ مزگينی بەالڤ کرﯾە.
ئەلبوم ن دی ﯾ ن ھونەرمەندی ) دﯾالن  ،ئاڤ و ئاڤ  ،بەﯾتا اللش ،برﯾنا ئاﭬ
( نە.
حەسەن شەرﯾف ژ بەر ھەبوونا ستاﯾلەێ تاﯾبەت د سترانا کوردی دا رەنگ
ﭬەدانەک مەزن ھەﯾە و ھوزان ن کالسيکی وەکی ئاڤ و ئاڤ ﯾا فەقي تەﯾران
بووﯾە ستران ب دەنگ حەسەن شەرﯾفی و ئەﭬە ژی ش وازەک نوﯾی ﯾە د
سترانا کوردی دا.
حەسەن شەرﯾفی ژ بلی ھوزان ن خو ھوزان ن رزگار ک ستەﯾی ،ئەدﯾب
چەلکی کرﯾنە ستران و نوکە ئاکنجی ﯾە ل ئەوروپا.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھونەرمەند
جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :موزﯾکژەن
باژ ر:

دھﯚک

ژمارە353 :

حەسەن عەلی ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515334912360
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾە .
خەلک گوندێ )چەﭬرﯾک ( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1982-1976وەک ر کخستی دگەل ميرزا ﯾوسف کانی
باسکی سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1982توشی نەخوشيەکا گران دبيت و ب ئەمرێ ليژنا ناوچا ش خان رەوانەی خەستەخانا
دھوک دکەن ژبو چارەسەرﯾا وی ل ل نەخوشخانا ئازادی دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2041
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە354 :

حەسەن غازی س مان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121519391612849
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سەرب ناحيا
گوندێ )ب شينک ( ﯾەس

 (194ﯾەخەلک
ک بووﯾ )42
ژ داﯾک
)مانگ شک ( ﭬە
 (19دگەل قاددر
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
ئالەکيينی.
سەر ب
ر
 (1988-1987پ.م بو
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )7
پشکد
ل.ن.ددھوک ﭬە.
دبيتەئامر ھ ز
ر
شی
ساال ) (1991دا کرﯾەو پاش
ھلدانا بيروزا س
داری د سەرھ
بەشد
سەر بليژنا دھوک ﭬەتاکو ساال  1994بەردەوام بوﯾە
چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ و ددگەھيتە
خوشيا دلی چ
ل سااال ) (1994ب ئەگەرێ نەخ
کاروانن نەمرا
پ.م
پلە :پ
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
2493
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە355 :

فزو
حەف

و
س ن حەفزو
حس

سەن
حەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371912298
شورەشا
ەشدارى د ش
چ ى( ﯾەسەرب ناحيا )د ررەلوک(ﭬە .بە
ک گوندێ )چ
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )917
ژ داﯾک
ەکسا ساال )(1975
 (19دگەل ھ زا بالەک بارەەگاﯾ بارزاني نەمر .ل نە
ال )975-1961
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
دەربەددەرى ئيران دبيت .
ە :پ.م
ن ل رزاﯾ ئييران دچيتەبەردلوﭬانيا خوددێ مەزن .پلە
خوشيەکا گران
ل ساال ) (1989ب ئەگەرێ نەخ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
272

http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1997
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە356 :

حەفزو

محەمەد شەرﯾف مەحمود

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912297
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1979دگەل عسمت ن روەى .ل ساال ) (1984ل ئوردﯾگاﯾ ز وەخانى ب
سەردا ھاتيەو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1996
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە357 :

و
حەلييمە عەبدو

ەد مەرعان
ئەحمە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520274212865
حەليما
ناسياار ب دەﯾکا حە
سەرب ناحيا ))زاوﯾتە(
شتگری( ﯾەس
 (193ﯾەخەلک گوندێ )پش
ک بووﯾ )37
ژ داﯾک
ﭬە
)19
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
پشکد
 (1988-1976ل دەﭬەر ن ررزگار
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )6
پشکد
بارزانی ﭬەپ نچ
ی
سعود
ی وەرگرتيەژ الﯾ جەناب سەروک مس
کری ميداليا بارزانی
ھيا شورەش ن کوردی
کور ن وێ ﯾ ن ھاتتينەشەھيد ککرن ب در ژاھ
رێ دھوک
خوشيەکا کوژژەک ل باژ ێ
ل سااال ) (1997ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا.
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2510
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

مان
خانم

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستتان
باش

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە358 :

274

حەمدى ئيسماعيل حەسەن مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370111734
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە .
خەلک گوندێ )بەروشکا سەعدون( ﯾە سەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1975-1965ێ دگەل بەتاليونا عەرﯾف سل مان سەرب
ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1975پشتى نەکس بەرەف ئيران چوﯾنە و در ک دا بدەست کەسەک نەنياس 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=1324
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :ق .توندوتيژی
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە359 :

حەمزە محەمەد حس ن خانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812262
ژ داﯾک بووﯾ ) (1895ﯾە .خەلک گوندێ )سپيندارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک قازﯾ شورەش کارێ خو ئەنجام داﯾە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1976ئەندام ئ کەتيا زاناﯾ ن ئيسالم و قازﯾ شورەش
بوﯾە .ل ساال ) (1987ل ئيران ب ئەگەرێ نەخوشيا جەلتا دەماغى دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن.
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پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1956
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە360 :

حەميد ئەسعەد عەبدولرەزاق عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520481612868
ژ داﯾک بووﯾ ) (1941ﯾەخەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگيشک ( ﭬە
پشکداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ))1975-1963
پشکداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976لدەﭬەرﯾن رزگار کری بووﯾەو ل ئەنفالين رەش
ئاوارەی ترکيا دبيت و ل کەمپا ماردﯾن ئاکنجی دبيت و لساال  1992دزﭬرﯾتەکوردستان و بوﯾەپ .م
دگەل حمو کەمەکی تا کو ساال  1994و پاشی د کەفيتەسەر دەزگاﯾ ئەﯾلول ﭬە.
ل ساال ) (2005ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران دچيتەبەر دلوﭬانيا خودێ و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2513
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە361 :

فا
ەن مستەف
ميد حەسە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520501712870
سوری
ناسياار ب حەميد س
ستانا
سەرب کوردس
عەفرﯾن ( ﯾەس
 (193ﯾەخەلک گوندێ )ع
ک بووﯾ )38
ژ داﯾک
سورﯾاا ﭬە.
کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک کادرێ
ال
شا ئەﯾلول دا
داری دشورەش
پشکد
ەلساال
داﯾەپشکداری دشورەشا گوالن دا کرﯾە
ی
شورەەش ئەرک خو ئەنجام
ناڤ شورەش دا و
ک ر ﭭەبەرێ خاندنگەھا پاارتاﯾەتی د ڤ
 (1988-1وەک
)1976
شداری د سەررھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا
ش ھەبوﯾەبەش
رولەکک ھەر باش
تی و
ەکارگ رێ لق  1بەرپرس ن .روشنبيرری و پارتاﯾە ی
کرﯾەوو پاشی دبيتە
ەد ناڤ
وەردگرﯾت و دەوەرک باش ھەبوﯾە
ت
ی بەرپرساتيا کارگ رﯾا لق 1
پاشی
جەماووەری دا ل پارر زگەھا دھوک و بەردەووامی ب کارو خەباتا خو دببەت تاکو
ساال  1999ێ
خوشيا دلی ل نەخوشخاننا ئازادی ل دھوک
ل سااال ) (1999ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پلە :ککارگ رێ لق1
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2515
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە362 :

حەميد سەعيد عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121520515812871
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾەخەلک گوندێ )ھد نەی( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
پشکداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ))1975-1961
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەل دەﭬەر ن رزگار کری و ل ئەنفال ن ساال  1988ئاوارەی تورکيا
دبيت و ل کەمپا موش ئاکنجی دبيت بەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی
دبيتەپ.م سەرب سوپاﯾ  15ﭬەتاکو ساال  2005بەردەوام بوﯾە
ل ساال ) (2005ب ئەگەرێ نەخوشيا پەنجەش رێ ل نەخوشخانا ئازادی ل دھوک 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=2516
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە363 :

ەد عومەرر محەمەد
کيم محەمە
حەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21520240012864
 (196ﯾەخەلک
)69

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە
 (1988-1986دگەل ر کخراوا
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )6
پشکد
سەرب ليژنا نااوچا دھوک ﭬﭬەو ل ئەنفال ن رەش ئاواری تورکيا
دەشتتا س م ل س
ھلدانا بيروزا ساال
داری د سەرھ
ئاکنجی دبن بەشد
ی
دبيت و ل کەمپا د ﯾار بکر
پ.م دگەل ھ زا بارەگاﯾ لليژنا س م ل و
پاشی دبيتەپ
 (1دا کرﯾەو پا
)1991
لقی 1و پاشی جارەکا
ەندامەتيا ی
ی دھ تەﭬەگووھاستن بو ئە
پاشی
بو ليژنا س م ل و پاشی دھ تەدامەزراندن ل
ن وەک کادر و
ەﭬەگوھاستن
دھ تە
بەردەوام بوﯾە
م
1996
ئاساﯾﯾشا س م ل تاکو ساال 6
ەردلوﭬانيا خوددێ مەزن
خوشيەکا کوژژەک دچيتەبە
ل سااال ) (1996ب ئەگەرێ نەخ
شەھيدکرن و دگەھيتە کاروان نەمرا
ت تە ش
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2509
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە364 :

ەبدو
دەر عيسا ﯾونس عە
حەﯾد

279

ەسەرب ناحييا )زاوﯾتە(
گوندێ )ز وا شفيق( ﯾە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317370211743
سپيندارێ( ﯾﯾەسەرب ناحييا )چەمانک (ﭬە .بەشداررى د
ک گوندێ )س
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )930
ژ داﯾک
سەرب ھ زا ش خان
سپيندارى س
 (1ێ دگەل ﯾﯾوسف على س
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )1969-1961
ﭬە .
ە :پ.م
ەردلوﭬانيا خوددێ مەزن .پلە
خوشيەکا کوژژەک دچيتەبە
ل ساال ) (1969ب ئەگەرێ نەخ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1333
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە365 :

ﭬدەل
گەردی ئاﭬ
د ئاﭬدەل گ
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21620422312887
ەرب ناحيا )ب ببو( ﭬە.
ەلھ ( ﯾەسە
 (194ﯾەخەلک گوندێ )ئە
ک بووﯾ )42
ژ داﯾک
حەمەد
 (19دگەل مح
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ساال  1975ئاوارەی ئيران بوﯾەو ل سااال 1979
شتی نەکسا س
تاھر ن روەﯾی ،پش
ەل سەبری ن روەﯾی و ﯾ بەردەوام بوﯾەو دەم د
بوﯾەپ شمەرگەدگە
ەناب سەروکی بو
ساال  1991ززﭬرﯾەکوردستاان دگەل جە
ھلدانا پيروزا س
سەرھ
مەزن بو
ھلدان ل مخابن ل باژ رێ دﯾانا ژبەررکو کەﯾفەکا م
دارﯾ دسەرھ
بشکد
داﯾە.
ەو گيان خو ژدەست ە
ەلتا دلی بوﯾە
ەو توشی جە
چ بوﯾە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

280

http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2518
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە366 :

خدر رەمەزان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211744
ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .پشکدارى د کومارا مھاباد دا
کرﯾەدگەل بارزاني نەمر وەک ئەفسەر .
بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1971-1961دگەل ھ زا ب تواتە .
ل ساال ) (1971ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن ل گوندێ ب تواتەو دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م  /ئەفسەرێ کومارا مھاباد
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1335
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە367 :

خورشيد زﯾنەدﯾن فەتحو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620545512895
ژ داﯾک بووﯾ ) (1938ﯾەخەلک گوندێ )سەرگەلی( ﯾەسەرب ناحيا )د رالوک( ﭬە.
بەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەپ.م دگەل ليژنا ناوچا س م ل تاکو
ساال  1995و پاش ھاتيەﭬەگوھاست بو لەشکرێ  34سەرب فەرماندەﯾا دھوک ﭬەوتا ساال 2004
بەردەوام بووﯾە.
ل ساال ) (2004ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی ل خەستەخانا تەنگاﭬيا ل دھوک دچيتە بەردلوﭬانيا 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=2527
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە368 :
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خەبات سەليم ش خ قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120401514812313
ژ داﯾک بووﯾ ) (1959ﯾە .
خەلک گوندێ )زاوﯾتە( ﯾە سەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1984-1976دگەل ر کخراوا شەھيد وﯾسی بانی )خالد
بانی( سەرب ليژنا ناوچا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1984ب دەست ھەﭬالەکی ب قەزا و قەدەر ت تە شەھيد کرن ل گوندێ باني و جەنازێ
وی ل گوندێ زاوﯾتە ھاتيە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م  /برﯾن پ نچ ئامر مەفرەزە.
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2009
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە369 :

خەليل رەشيد ئاﭬدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620504212892
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ﯾەسەرب ناحيا )بيبو( ﭬە.
ب
 (192ﯾەخەلک گوندێ )دززگە(
ک بووﯾ )21
ژ داﯾک
ستەفا
 (19دگەل مس
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ی.
ن روەی
شکا
(1988-1967ببەرپرس پش
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )7
بەشد
ناوچا گوالن.
دﯾفچوون – ليژنا نا
دبيتەئامر ھ ز
ر
شی
ساال ) (1991دا کرﯾەو پاش
ھلدانا بيروزا س
داری د سەرھ
بەشد
ساال
لەشکرێ 43و بەردەووام دبيت تا س
ێ
ەرب
ب ليژنا ناوچا ئام دﯾ سە
سەرب
1993
مەزن و
خوشيا دلی دچيتەبەردلوﭬﭬانيا خودێ م
ل سااال ) (1993ب ئەگەرێ نەخ
ھيتە کاروان نەمرا
دگەھ
پ.م /ئامر ھ ز
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2524
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە370 :

م مەروان
ەد سەليم
خەلييل محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20401373212307
 (18ﯾە .
ک بووﯾ )895
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )بب بو(ﭬە .
شيﭭ ( ﯾە س
خەلک گوندێ )ش
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل محەمەد تاھر ن رووەی سەرب ھ زا
بەشد
 1975دەربەدەەرێ ئيران ددبيت .
ەکسا ساال 5
ئام دﯾ ﭬە و ل نە
حەمەد تاھر ن رروەی .
 (19دگەل محە
ال )985-1976
داری د شورەشا گوالن ددا کرﯾە لساال
بەشد
284

مەزن .
ن
بەردلوﭬانيا خودێ
ا
ەکا گران دچيتتە
ل ساال ) (1985ل باژ رێ قم ئييران ب ئەگەررێ نەخوشيە
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=2003
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە371 :

فا حەﯾدەرر مستەفا
خەلييل مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21620533112894
 (194ﯾە .
ک بووﯾ )40
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )کانى ماس ( ﭬە.
خەلک گوندێ )تييلەرى )ﯾە س
دگەل
ل
دارى د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1962بوﯾە پ.م
بەشد
1975
 196دگەل مععصوم ماﯾى ببوﯾە تا ساال 5
ى و ل ساال 63
ھيد انور ماﯾى
شەھ
ساال  1977زﭬررﯾەﭬە عيراق و رژ ما
ى نەکس ئااوارەى ئيران بوﯾە و ل س
پشتى
ساال
مادى حەتا س
کرﯾنە بو باژ رێ رم
ە
زانﭭە نەفى
ە
سا ژناﭬچوﯾى ئو ب خ
بەعس
199
دانا پيروزدا کرﯾە دگەل کمال انور
پشکدارى دسەرھلد
ى
 1988و ل ساال 91
گرێ ئەفسەرى سەر ب
 1994پاشى دبيتە ج ێ
ماﯾى و بەردەوام ببوﯾە تا ساال 4
ى 1ﭬە حەتا ساال .1998
سوپاى
خودێ مەزن
ێ
خوشيەکا گراان دچيتە بەرردلوﭬانيا
ل سااال ) (1998ب ئەگەرێ نەخ
ەھيتە کاروان نەمرا .
و دگە
پلە  :پ.م
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2526
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە372 :

خەﯾری محەمەد عەلی محەمەد سا ح عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121620563412896
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾەخەلک گوندێ )پيدە( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ))1975-1974
بەشداری د سەرھلدانا بيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەپ.م دگەل عميد جەعفەر محەمەد
عەلی سەرب فەرماندەﯾا دھوک ﭬەو بەردەوام دبيت تا کو ساال .2000
ل ساال )(2000ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران دچيتەبەر دلوﭬانيا 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=2529
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە373 :

رەسوڵ پيرۆ رەسوڵ مام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523360412408
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە .
خەلک گوندێ )ب تﭭە( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1971دگەل عەبدو ئاغای سەرب ھ زا بالەک ﭬە
و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران بوﯾە .
ل ساال ) (1976ل ئوردﯾگاﯾ ز وە ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک دچيتە بەردلوﭬانيا 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=2073
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە374 :

رەشيد عەبدو

مستەفا سەعيد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911983
ژ داﯾک بووﯾ ) (1950ﯾە .خەلک گوندێ )ز واشکان ( ﯾەسەرب ناحيا )ن رەو ر کان(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970-1964ێ دگەل بەتاليونا محەمەد تاھر ب زنورى .
ل ساال ) (1970ل گوندێ ز وا شکان د کەﭬرى دا دفرﯾت و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1626
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە375 :

رەمەزان تەوەکەل سا ح مام ﯾەزدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371912289
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )ز وا سەرى( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل مستەفا ن روەى و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەردەرێ ئيران
بوﯾە .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976دگەل شەوکت ئاﭬدەل .ل ساال
) (1988ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل رزاﯾ ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و ھەر لجھ
ناﭬبرى جەنازێ وى ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1987
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە376 :

م ئەحمەد
ى سەليم
ەزان حاجى
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21502292912683
ک بووﯾ ) (1910ﯾە .
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )بيبو( ﭬە.
سەرنى( ﯾە س
خەلک گوندێ )س
عتم ن روەى
دارى د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال )(1975-1961دگەل م
بەشد
1975
بووﯾە.
ە
ئاوارەى ئيران
ى
ەکسا ساال 5
ب ھ زا ئام دﯾﯾ ﭬە و ل نە
سەرب
ەل مستەفا ن روەى تا
لساال )(1976دگە
ال
دارى د شورەەشا گوالن ددا کرﯾە
بەشد
ساال .1992
چووﯾە بەر دلووﭬانيا
خوشيەکا گراان ل ئيران چ
ل سااال ) (1992ب ئەگەرێ نەخ
ەھيتە کاروان نەمرا .
خودێ مەزن و دگە
ێ
ێ دچيتە بەرددلوﭬانيا
خودێ
پلە  :پ.م
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2444
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان
289

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە377 :

رەمەزان موسا مەلحم کەنعان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061514539883
ژ داﯾک بووﯾ ) (1907ﯾە .
خەلک گوندێ )چي ( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل جەعفەر س مان عەلی ز رەﭬان
بارەگاﯾ بارزاني نەمر و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1977-1976دگەل عتم ئيسماعيل .
ل ساال ) (1977ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران مەشھەد دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و ل
ئيران جەنازێ وی دھ تە ﭬەشارتن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2093
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە378 :

زکرى عەبدى عەلی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812265
ژ داﯾک بووﯾ ) (1959ﯾە .خەلک گوندێ )ک ستە( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980و دبيتەپ.م دگەل ر کخراوا شەھيد سادق ﭬەھەتا ساال
) (1982و پاشى دھ تەﭬەگوھاستن بو ر کخراوا شەھيد سەعيد سپيندارى و بەردەوام دبيت تاکو ساال
) (1985ێ .ل ساال ) (1985توشى نەخوشيەکا گران دبيت و ب ئەمرێ ليژنا ناوچا ئام دﯾ رەوانەى
نەخوشخانا ميسل دکەن ژبو چارەسەرﯾا وى و پشتى بورﯾنا دوو ھەﯾﭭا دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1959
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە379 :

زەکى جندى شەھوان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371812264
داﯾک بووﯾ ) (1953ﯾە .خەلک گوندێ )تيلەرێ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974وەک ئامر فسيل دگەل عەرﯾف حەميدو ل نەکسا ساال
) (1975دەربەردەرێ ئيران دبيت .بەشدارى د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976وەک ئامر
سرى بوﯾەدگەل ھ زا ئاوارا و پاشى دبيتەکارگ رێ ر کخراوا مازەندەران سەرب لقى 8ﭬەل ئيران  .ل
ساال ) (1988ب ئەگەرێ ل دانا ترومب ل ل ئيران شنو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م /
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ێ
کارگ ررێ ر کخراوێ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1958
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە380 :

ەتاح
دق عەزﯾز ﯾونس فە
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621371012904
 (192ﯾەخەلک
)28

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە.
شداری د
ست ت پارتی ددﯾموکراتی کووردستان بەش
ال  1958دبيتە ئ ک ژ ر کخس
لساال
ەل بارزاني ننەمر و
کرﯾەلساال ) (1961و ددبيتەپ.م دگە
ال
شورەەشا ئەﯾلول دا
شابير و
ەر ن  //گەلي زاخو و پ ش
چەلنگيادا کرﯾەل دەﭬە
ا
داری د چەندﯾﯾن
بەشد
ئاکرێ و سەرێ زاووا و م رگەسوورێ و
ێ
سەرێ
چياﯾ سپی و ھززار جوتی و س
ەر ن دی
چەل و کيليا و گەلەک دەﭬە
ی و سەرێ بررﯾفکا و چار چ
سەرتتيزی و زوزکی
ەبناﭬ
 197ر کخراوەەک پ ک ئيناﯾە
 1975ێ لساال 76
1
و بەرددەوام بوﯾەتاککو ساال
الن دا
ر کخرراوا رزگاری و دبيتەئەندام ر کخراوێ بەشداری د شورەشا گوال
رەش ئاوارەی توررکيا دبيت و ل
ساال ) (1988- 1986و ل ئەنفال ن ش
کرﯾەلس
مرێ پارتی
 19لدوﯾف ئەم
دبيت لساال 992
گاﯾ موش ئاکنجی يت
ئوردﯾگ
سالﭭەچون
چارەی و ناڤ س
ەرﯾتەکوردستتان ب خ زاننﭭەو ژبەر ب چا
ﭬەدگە
ﭬە
ميتا دھوک ە
خانەنشين سەرب کوم
ن
ک
ەوەرگرتن وەک
دھ تە
دلی ل دھوک ددچيتەبەردلوﭬﭬانيا
ل سااال ) (1993ب ئەگەرێ راوستاندنا ی
ەھيتە کاروان نەمرا
ێ مەزن و دگە
خودێ
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)کانی
ی
گوندێ )ب تکار( ﯾەسەررب ناحيا

پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2538
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە381 :

سا ح ئيلخان باﯾەزﯾد ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121621402012906
ژ داﯾک بووﯾ ) (1923ﯾەخەلک گوندێ )بيک داودا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )(1975-1961دگەل سيد سا ح
و لساال  1976بدەست رژ ما بەعسيا ھاتيەگرتن د زﯾندان ت کانی ماس و زاخو ودھوک وميسل و
کەرکوک و ب رەحمانەئەشکەنجەداﯾەژ بەر خەبات ودلسوزﯾا کورداﯾەتي و دەم دئ تەبەردان
دووبارەبەرەف چەپەرێ خەبات ت ت و بەردەوامي ب پ شمەرگاتي ددەت و ل ئەنفال ن رەش ساال
 1988بەر ھەواﯾ چەک کيمياوی دکەﭬيت و لەش وی دھ تەھنکافتن و مشەختی تورکيا و ئيران
دبيت و لدەستپ کا سەرھلدانا بوھارا ساال  1991بچەک پ شمەرگاتي بەرەف ئاخا وەالتی دھ ت و
در ژﯾ ب خەبات ددەت
ل ساال )(1995ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی و بلند بونا خوﯾن 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=2540
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە382 :

سا ح تەمەر باپير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012008
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )ب بو( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
ھەر ل دەسپ کا دامەزراندنا پارتى پەﯾوەندى ب پارتى ھيوا کرﯾەو پاشى ل ساال  1953شەرەفا
ئەندامەتي وەرگرتيە .بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل عەتم
ن روەى و د چەندﯾن چەلەنگيا دا پشکدار بوﯾەمينا شەرێ  :دووتازا خراب ،شەرێ دەﭬەرا بەروارى ژورﯾا،
شەرێ گەلي مزﯾرکا ،سەرێ ئام دﯾ و کانى ماال و کان و شەرێ دەﭬەرا دوسکى ژوورﯾا و شەرێ
سەرێ مر با و ھەر دﭬى شەرى دا توشى نەخوشي دبيت .
ل ساال ) (1962ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل گوندێ ب بو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1685
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە383 :

مەت
عەلﯚ نيعم
سا ح حاجی ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621531512907
سەرب ناحيا
گوندێ )ناﭬشک ( ﯾەس

 (195ﯾەخەلک
ک بووﯾ )54
ژ داﯾک
شک ( ﭬە.
)مانکش
عيس
(19دگەل س
کرﯾەلساال )975-1974
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ئاوارەی ئيران بووﯾﯾە.
ی
سوار و ل نەکسا 1975
ەد
(1990-1976ددگەل محەمە
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )6
بەشد
.1991
سەن باجلوری وبەردەوام دببيت تاساال 1
حەس
دبيتەپ.م دگەل
م
شی
ساال ) (1991دا کرﯾەو پاش
ھلدانا بيروزا س
داری د سەرھ
بەشد
لقی1وبەردەوام دببيت وەک پ.م ل بارەگاﯾ لقی 1تاکو ساال 1997
مەزن و
ل سااال ) (1997ب ئەگەری راوەستانا دلی دچيتەبەردلوﭬﭬانيا خودێ م
ھيتە کاروان نەمرا
دگەھ
پ.م
پلە :پ
ستان
دﯾموکراتی کوردس
و
ﯾەکی پارتی
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
2541
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستتان
باش

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.
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ژمارە384 :

سا ح حەجی عەلی حەجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212547735
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )کەمەک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988وەک ر کخستی دگەل شانا سەرەکی ﯾا رەسوڵ
محەمەد عەلی
ل ساال ) (1988ل کور ن کاﭬانا ب ئەگەرێ پەقينا باترﯾەکا سيارێ ﯾا تی ئ ن تی کری 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=2162
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە385 :

سا ح دﯾوالی س مان تەمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212246970
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
خەلک گوندێ )ن روا سيتوی( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1969دگەل عەرﯾف ﯾاسين ھ زا 57
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1985-1978دگەل ليژنا ناوچا گوالن
296

جی ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن

ل ساال ) (1985ل چەم
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2160
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە386 :

سا ح سەنعان عەبدولعەزﯾز زوب ر
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092117121034
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە
خەلک گوندێ )چي ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1963دگەل سەليم ئەحمەد چي سەرب بارەگاﯾ
بارزاني نەمر ﭬەو ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
ل ساال ) (1977ب ئەگەرێ نەخوشيا گولجيسکا ل ئيران اصفھان دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
جەنازێ وی ل مشھد ئيران ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2156
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە387 :

سا ح ش خ عومەر تەتەر ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=201012092119061021
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )د رک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1981دگەل محەمەد صارکی سەرب ر کخراوا
شەھيد وﯾسی بانی ﭬە
ل ساال ) (1982کەتيەد خابيری دا و خەندەقييەو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل گوندێ
پاص ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2157
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە388 :

سا ح عەبدو

رەجەب

http://www.kurdipedia.org/?q=201012082120094799
ژ داﯾک بووﯾ ) (1904ﯾە .
خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
ل ساال ) (1958پشتی مال مستەفا بارزانی ل سوفيت زﭬرﯾە کوردستان شەھيدێ ناﭬبری ئ کەمين
چاﭬپ کەفتن دگەلدا کرﯾە و بوﯾە ئ ک ژ ر کخستن ت پارتی دﯾموکراتی کوردستان .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل بارزاني نەمر و رولەک باش ھەبوﯾە
دناڤ شورەش دا و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران بوﯾە .
ل ساال ) (1976ل ئوردﯾگاﯾ جەھروم ئيران ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی دچيتە بەردلوﭬانيا 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=2111
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە389 :

سا ح عەبدو

ميرخان سيدۆ
299

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621545212908
ەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
ک بووﯾ ) (1910ﯾەخەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾەسە
ژ داﯾک
ەر لق
 (19وەک سە
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ەلساال
شورەشا گوالن دا کرﯾە
ا
بەشداری د
ی
ل سەبری ن رووەی ھ زا مەررﯾن
دگەل
رەش ئاوارەی توورکيا بوﯾەو پااشان چوﯾنەئييران
 (1988-1و ل ئەنفال ن ش
)1976
ئەگەرێ نەخوشيەککا گران
ێ
ل سااال ) (1997ل ئوردﯾگاﯾ ز وەب
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2542
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە390 :

مەر
سا ح ﯾوسف تەھا عوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21621571612910
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سەرب قەزا
)س م ل ( ﯾەس
گوندێ س

 (194ﯾەخەلک
ک بووﯾ )42
ژ داﯾک
)س م ل ( ﭬە.
پيرسی تاکو
ی
کرﯾەلساال ) (1961ل ددەﭬەرا
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ساال
شتی نەکس ئاوارەی ئيران بوﯾەو ل س
ساال  1975بەردەووام بوﯾەو پش
ھاستن بو شاارێ کاشان ووەک ئەندام ر کخراوا کاشان و
 1976ھاتيەﭬەگوھ
شی دبيتەبەرپررسەک
دامەتيا ليژنا ننەغەدەو پاش
ی ت تەﭬەگوھااستن بو ئەند
پاشی
 (199دا
سەرھلدانا بيرروزا ساال )91
بەشداری د س
کەری دناڤ ھ زا ئاوارەدا بە
لەشک
ەپ.م دگەل ھ زا ئاوارەل ددەﭬەرا س مااني و ل سااال 1993
کرﯾەوو پاشی دبيتە
دزﭬرﯾتتەکوردستان
خوشيەکا گراان ل دھوک دچيتەبەردلووﭬانيا
ل سااال ) (2004ب ئەگەرێ نەخ
ەھيتە کاروان نەمرا
ێ مەزن و دگە
خودێ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2544
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە391 :

کەرﯾم
ری حامد ک
قی سەبر
سدق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21721350212939
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ەرب ناحيا )ب ببو( ﭬە.
 (194ﯾەخەلک گوندێ )کااروک( ﯾەسە
ک بووﯾ )49
ژ داﯾک
(19دگەل بەتااليونا
کرﯾەلساال )975-1967
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
سا  1975ئاوارەی
محەممەد تاھر ن روەەﯾی سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬەو ل نەکس
ترکيا و ئيران بووﯾﯾە.
سەبری
ی
(1999-1976ددگەل
داری د شورەەشا گوالن دا کرﯾەلساال )6
بەشد
سەرب
گەل ليوا  34س
 1999زﭬرﯾەکووردستان و دبيتەپ.م دگە
ن روەﯾﯾی و لساال 9
ساال .2004
ﭬەوبەردەوام دبيت تاکو س
م
فەرماندەﯾا دھوک
خوشخانا ئازادی ل
خوشيا ميالکا رەش ل نەخ
ل سااال )(2004ب ئەگەرێ نەخ
دھوک دچيتە بەرر دلوﭬانيا خوددێ مەزن و ددگەھيتە کارووان نەمرا
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2546
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە392 :

ەن تەﯾار
ەد سيسە
سدﯾﯾق ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2271725572
20061
 (19ﯾە .
ک بووﯾ )947
ژ داﯾک
شک(ﭬە .
ناحيا )مانگ ش
مەجلمەخت ( ﯾە سەرب نا
خەلک گوندێ )مە
سف على سپييندارى
 (19ێ دگەل بەتاليونا ﯾوس
ال )970-1961
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال
بەشد
ب ھ زا ش خان ﭬە .
سەرب
ھيتە کاروان نەمرا .
شەھيد کرن و دگەھ
د
ل ساال ) (1970ل گوندێ مەجللمەخت ب ققەزا و قەدەر ت تە
پ.م
پلە  :پ
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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=1684
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە393 :

ەد
شی ئەحمە
سدﯾﯾق بەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21721371512940
ەزا
حەسەن بکر( ﯾەسەرب قە
گوندێ )ح

 (192ﯾەخەلک
ک بووﯾ )24
ژ داﯾک
گەسور( ﭬە.
)م رگە
شکداری د
کرﯾەلساال ) (1947پش
ال
شکداری د شوورەشا بارزانا دا
ال ) (1943پش
لساال
شداری د
سوفيت بەش
چوﯾەئ کەتيا س
کومارا مھاباد دا کررﯾەو دگەل باررزاني نەمر چ
خان و
 (19دگەل ھ ززا حسو ميرخ
کرﯾەلساال )975-1961
ال
شورەەشا ئەﯾلول دا
ی نەکسا سااال  1975ئاواررەی ئيران ببوﯾەل ساال ) (1996ھاتيەخەالت
پشتی
مبيال
داليا بارزانی بھەلکەفتا ﯾوم
بارزانی ب ميد
کرن ژ الﯾ جەناب سەروک با
ز رﯾنا پارتی
رێ دھوک
خوشيەکا کوژژەک ل باژ ێ
ل سااال ) (1998ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2547
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
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رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە394 :

سدﯾﯾق حس ن نوعمان ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21721392412941
) (1917ﯾەخەلک

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە.
 (19دگەل ھ ززا
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ئەگەرێ جەلتا
ێ
 (19ب
ەل ساال )992
ئام دﯾﯾ ئ ک ژ پەکککەفتي ن شوورەش بوﯾە
ەھيتە کاروان نەمرا
خودێ مەزن و دگە
ێ
غی ل دھوک دچيتەبەرددلوﭬانيا
دەماغ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2549
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک
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سەرب ناحيا )ئئام دﯾ (
گوندێ )ئام دﯾ ( ﯾەس

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە395 :

سدﯾق زوب ر عەلی حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012009
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .خەلک گوندێ )ب بو( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
ھەر ل دەسپ کا دامەزراندنا پارتى پەﯾوەندى ب پارتى ھيوا کرﯾەو پاشى ل ساال  1953شەرەفا
ئەندامەتي وەرگرتيە .بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1962-1961ێ دگەل عەتم
ن روەى و د چەندﯾن چەلەنگيا دا پشکدار بوﯾەمينا شەرێ  :دووتازا خراب ،شەرێ دەﭬەرا بەروارى ژورﯾا،
شەرێ گەلي مزﯾرکا ،سەرێ ئام دﯾ و کانى ماال و کان و شەرێ دەﭬەرا دوسکى ژوورﯾا و شەرێ
سەرێ مر با و ھەر دﭬى شەرى دا توشى نەخوشي دبيت .
ل ساال ) (1962ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل گوندێ ب بو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1687
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە396 :

س مان محەمەد ئەمين س مان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012002
ژ داﯾک بووﯾ ) (1946ﯾە .خەلک گوندێ )ھەسنەکا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1969-1967ێ دگەل سرﯾا على عبوى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1969ل گوندێ ئالوکا د کەﭬيتەدئاﭬ دا و دخەندقيت و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1664
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە397 :

س مان محەمەد رەشيد تەﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203314249
ژ داﯾک بووﯾ ) (1921ﯾە
خەلک گوندێ )مەجلمەخت ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل عەلی خەليل و ل نەکسا ساال )(1975
دەربەدەرێ ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1985دگەل ھ زا ئاوارە
ل ساال ) (1990ل ئوردﯾگاﯾ ز وەـ ئيران ب ئەگەرێ راوستانا دلی دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2180
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە398 :

سەعدون محەمەد نيعمەت ﯾوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370911992
ژ داﯾک بووﯾ ) (1921ﯾە .خەلک گوندێ )بەندا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1968ێ دگەل عەرﯾف سل مان سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل دەﭬەرا گاللەدھ تەرەوانەکرن بو گوندێ بەندا و پاشى
دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1639
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە399 :

سەعدو

سادق محەمەد حەم

http://www.kurdipedia.org/?q=201012061511569885
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە .
خەلک گوندێ )شيﭭ ( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل محەمەد تاھر ن روەی سەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬە و ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران بوﯾە .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1986-1976دگەل سەبری ن روەی .
ل ساال ) (1986ل باژ رێ ئەسفەھان ئيران ژ ئەگەرێ نەخوشيا دلی دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2090
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە400 :

سەفر عەبدولقادر سەفر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010120615095012417
ژ داﯾک بووﯾ ) (1897ﯾە .
خەلک گوندێ )چ ی( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961ێ دگەل ھ زا بارزان سەليم ئەحمەد چ ی و
ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1976دگەل سەليم ئەحمەد چ ی .
ل ساال ) (1988ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2087
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە401 :

سەلمان سەعيد عەلی سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012091719352478
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە
خەلک گوندێ )ب زنورێ( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل بەتاليونا محەمەد تاھر ن روەی و ل
نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1989-1976دگەل سەبری ن روەی
ل ساال ) (1989ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی ل ئيران ئورمي دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ
وی ل ز وە ئيران 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=2131
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە402 :

سەليم حاجی ﯾوسف حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082009399838
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾە .
خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾە سەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل حاجی ميرخان دولەمەری و ل نەکسا
ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت .
ل ساال ) (1976ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2099
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە403 :

سەليم عيسا ﯾاسين
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082010539837
ژ داﯾک بووﯾ ) (1911ﯾە .
خەلک گوندێ )پ ندرو( ﯾە سەرب ناحيا )م رگەسور(ﭬە .
بەشداری د کومارا مھابادا کرﯾە دگەل بارزاني نەمر و لساال ) (1947دگەل مەسيرا بارزانی دچيتە
سوفيت .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل مال مستەفا بارزانی و ل نەکسا ساال
) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1986-1976دگەل ھ زا بارزان .
ل ساال ) (1986ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران تەھران دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
جەنازێ وی ل گورستانا ز وە ھاتيە ﭬەشارتن .پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2100
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە404 :

سەليم عەبدو

ﯾوسف کەکﯚ

http://www.kurdipedia.org/?q=201012092033531831
ژ داﯾک بووﯾ ) (1915ﯾە
خەلک گوندێ )سەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل مستەفا ن روەی ھ زا بالەک و ل نەکسا
ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
ل ساال ) (1976ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی ل ئيران اصفھان دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2135
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە405 :

سەنعان رەشيد خزر داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121721445512943
ژ داﯾک بووﯾ

) (1935ﯾەخەلک

گوندێ )ھەلوە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
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بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1963دگەل سەبری ھەلوەی سەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران دبيت و تاکو ساال  1996بەردەوام بوﯾە
ل ساال ) (1996ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران نەغەدەدچيتەبەردلوﭬانيا 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=2552
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە406 :

سە حەدﯾن شﯚرۆ حاجی خەليل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120614354510060
ژ داﯾک بووﯾ ) (1939ﯾە .
خەلک گوندێ )دزگەه( ﯾە سەرب ناحيا )بيبو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل مستەفا ن روەﯾی .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1987دگەل شەعبان ماھر سەرب ليژنا ناوچا
گوالن ﭬە .
ل ساال ) (1988ل بارەگاﯾ لق ) 1ز وە( توشی نوخوشيا قەرعا مەعيدەی دبيت و دچيتە بەردلوﭬانيا
خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2078
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە407 :

د ئەمين
کر محەمەد
شاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5300913206
60127
الکي ن
قوتابی بوو ل چاال
ی
ل سااال  1954ل بااژارێ ئاکرێ ژداﯾک بووﯾە .دەم
ەکەم
شکداربووﯾە .ﯾە
خانا خوەدا وە ک شانﯚﭬان ،موزﯾکژەن و سترانب ژ پش
قوتابخ
عەرەب بووە
ب
ھونەری ﯾ
ی
ی سترانا ب ژﯾت ماموستاﯾﯾەک
کەس ئەو ھاندای
ساال  1965ﯾەکەم ستران ل ئاھەنگەکا
بناﭬ وەعد عەبدوولھادی .ل س
 19ب ھارﯾکاررﯾا موزﯾکژەن ب وار
ە .ل ساال 969
گەھا خوە ل ئاکرێ گﯚتيە
خاندنگ
ەر شانﯚﯾ ل ئاھەنگەکا س
کی ﯾەکەمجار وەک ستراننبيژ چﯚﯾە سە
دۆسک
شمەرگە پشکداری شﯚرشا
ە
ھزار ککەسی ل مووسل و ستران گﯚتينە .وەک پ
ل و گو ن کر ﯾە.
ئەﯾلول
چاوە :رووداو ن ت
سەرچ
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستتان
باش

ێ کەس :گﯚرانيب ژ
جورێ
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

ئاکرێ

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە408 :

شوکری محەمەد حس ن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209215304435
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە
خەلک گوندێ )ئورە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل شھيد شەعبان غفار سەرب بەتاليونا
محەمەد عەلی بناﭬی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1989-1980دگەل ئەحمەد ئورەی ر کخراوا شەھيد
)سادق عەبدو ( سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەو ل ئەنفال ن رەش ن ) (1988دەربەدەرێ تورکيا دبيت
و ل کەمبا م ردﯾن ئاکنجی دبيت
ل ساال ) (1989ل کەمپا م ردﯾن دەم شەرەک پەﯾدا بوی دناﭬبەرا گوندێ ئورەدا و وی بەرەﭬانی دکر
دھ تە شەھيد کرن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2172
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :ق .توندوتيژی
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە409 :

شوکور رەسوڵ حەم زەﯾنەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082114509830
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .
خەلک گوندێ )پ تﭭە( ﯾە سەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1975-1961دگەل مستەفا ن روەﯾی و ل نەکسا ساال
) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1988-1976دگەل ھ زا ئاوارە .
ل ساال ) (1988ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی ل ئيران دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2108
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە410 :

ش خ ئەحمەد ش خ تەھا عەبدو
316

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523041512393
ژ داﯾک بووﯾ ) (1914ﯾە .
خەلک گوندێ )گەلي رمانی( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1974-1962ێ دگەل حيتو بەلەتەی سەرب ھ زا
ش خان .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل دەﭬەرا ش خان دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2058
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە411 :

ش خ عوبەﯾد عەبدو

محەمەد سەليم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523055312394
ژ داﯾک بووﯾ ) (1900ﯾە.
خەلک گوندێ )گەلي رمانی( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1968-1961ێ دگەل ﯾوسف عەلی سپينداری سەرب
ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1968ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل دەﭬەرا ش خان دچيتە بەردلوﭬانيا 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=2059
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە412 :

شەعبان حس ن ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120523003912390
ژ داﯾک بووﯾ ) (1914ﯾە .
خەلک گوندێ )ب بوزﯾ ( ﯾە سەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە ل ساال ) (1966-1961ێ دگەل بەتاليونا سا ح نەرموی سەرب
ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1966ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ب بوزﯾ دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ .
پلە  :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2054
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە413 :

عائد تاھر مستەفا سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012015
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾە .خەلک گوندێ )ز وا شکان( ﯾەسەرب ناحيا )ن روەو ر کان(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1972-1968ێ دگەل مال ئەحمەد دووتازاى دگەل ھ زا ئام دﯾ .
ل ساال ) (1972ل گوندێ ز وەبدەست کەسەکى ت تەکوشتن ب )غەرەز شەخسى( و دگەھيتە
کاروان نەمرا .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1693
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە414 :

عادل محەمەد ئەمين حاجى قاسم
319

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371012019
ک گوندێ )زز وا شکان( ﯾﯾەسەرب ناحييا )ن روەور کان(ﭬە .ل ساال
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )940
ژ داﯾک
پ.م
چيتەبەردلوﭬاننيا خودێ مەزن .پلە :م
 (1د ئاﭬ دا خەندقيەو دچ
)1969
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1698
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە415 :

ن عەبدو
د حەسەن
ل محەمەد
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21721553612947
)مر با( ﭬە.
ەرب ناحيا مر
خەنس( ﯾەسە
 (195ﯾەخەلک گوندێ )خ
ک بووﯾ )59
ژ داﯾک
(1988پ.م دگەل عەلی
1
داری د شورەەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1982
بەشد
رەش د کەﭬيتەدەەستی
سی ئەندام ليژنا ناوچا ش خان و ل ئئەنفال ن ش
خەنس
شداری د
ەحرک تا سااال  1991بەش
نی و تيتەﭬەگگوھاستن بو ئوردﯾگاﯾ بە
دوژمنی
ھلدانا بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دببيتەپ.م دگەل وەک
سەرھ
.19
دبيت تا ساال 992
زﯾرەﭬاان دگەل دکتوور جەرجيس خەنس و بردەوام ت
چيتەبەردلوﭬانييا خودێ مەززن و
ل سااال )(1992ب ئەگەری ل دانا کارەب دچ
ھيتە کاروان نەمرا
دگەھ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2559
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستتان
باش

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە416 :

فا
ەد مستەف
ەفا محەمە
فی مستە
عورف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723042812975
سينيا( ﯾەسەررب ناحيا )ب بوو( ﭬە.
 (195ﯾەخەلک گوندێ )س
ک بووﯾ )53
ژ داﯾک
ەمەد
(19دگەل محە
کرﯾەلساال )975-1967
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ەمينا گەلي ددھوک و چيياﯾ
شەرا دا کرﯾە
ی د چەندﯾن ش
ی وپشکداری
سينی
چەندﯾن
سەرتيزی و چ
مەر ئاغای و ھندرﯾنی و س
ی و گەورﯾا عوم
ی و پيرسی
مەتينی
ھان
ئيرانی دبيت و ل باژ رێ اسفھ
ی
ەکسا  1975ئاوارەی
شەرﯾﯾن دی و ل نە
سەبری
ی
شورەشا گوالن دبيتەپ.م دگەل
جی دبن و لدەەست پ کا ش
ئاکنجی
سيا
روەی و ژبەر زﯾرەککی و م رخاس
ی
شکری ن
ی و پاشی ددچيتەدگەل ش
ن روەی
ەندام ر کخرراوا پەسار و پشکداری د داستانا دﯾراللول و
ھيدی دبيتەئە
شەھ
داستاان خاکورکی و داستانا کانی ماس و فەوجا ب ببادی دا کرﯾە
ەھيتە کاروان نەمرا
ھان ھاتيەتيرور کرن و دگە
ل سااال )(1995ل ئيران – اسفھ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2592
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

321

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستتان
باش

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
ێ کەس :تيروورکری
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە417 :

ەن موسا
ی حەسە
ەمەد عەلی
سمان محە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21722554612972
 (194ﯾەخەلک
)46

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە.
خراوا
(1988دگەل ر کخ
1
داری د شورەەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1982
بەشد
داری د
حمەد ئورەی سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەو پشکد
ھيد چولی ئەح
شەھ
لدەﭬەرێ دا
ێ
شەرﯾن دی
ن
ەلەک
وسوتکی دا کرﯾەو گە
ی
س
داستاانا کانی ماس
ئاکنجی
ی
بووﯾەو ل کەمپا م رردﯾن
و
ئاوارەی ترکيا
ی
کرﯾەوو ل ئەنفال ن ررەش
دبيت د گەل ھ ززا
 199دزﭬرﯾتەکووردستان و بەردەوام ت
بووﯾەتتاکو ساال 91
ی
عدو ھد نەی
سەع
ئازادی
ی
شخانا
خوشيەکا کوژژەک ل نەخوش
ل سااال ) (1997ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2589
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد
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سەرب ناحيا )کانی
ھەدﯾنەی( ﯾەس
گوندێ )ھ

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە418 :

عومەر ئاﭬدەل عومەر گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723233312986
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾەخەلک گوندێ )باتيفا( ﯾەسەرب ناحيا )باتيفا( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا عەلی خەليل و ل نەکسا ساال
 1975ئاوارەی ئيران بوﯾە
ل ساال ) (1997ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران 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=2607
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە419 :

ەر عەبدو
عومە

عومەرر عەبدو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723243912987
 (193ﯾەخەلک
)32

سەرب ناحيا ))زاوﯾتە(
گوندێ )بوورجينی( ﯾەس

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە.
 (19دگەل سييد
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
سل ﭭانەﯾا
ش سەرب ھ ززا زاخو ﭬەو ل ساال  1967ل گوندێ باﭬﭬيا لدەﭬەرا س
عبوش
ماﯾەو
دار کرن و چاﭬﭬەک وی نەم
دوژمنی ھاتيەبرﯾند
ی
ب ئەگگەرێ توپ باررانکرنا
سەر
دبيتە پەککەفتي شورەش و ل شورەشا گوالن ژ بەرردەوام بوﯾەلس
ئاوارەی تورکيا
ی
تا خو لدەﭬەر ن رزگار کری و ل ئەنفال ن رەش ساال 1988
خەباتا
دبيت و ل ئوردﯾگاﯾ م ردﯾن ئئاکنجی بوﯾە
دھوک
ک
مالتاﯾ
خوشيەکا گراان ل تاخ م
ل سااال ) (1997ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2608
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە420 :

ەر عەلی تەھا قادرر
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371412163
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .خەلک گوندێ )قومرﯾ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ دگەل على تەھا قادر بەتاليونا ئەحمەد شانە .
ل ساال ) (1963ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل گوندێ قومرﯾ پشتى ژ ئەرک پ شمەرکاتي
زﭬرى گيان خو ژ دەست داﯾەو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1847
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە421 :

عيسا سەعدی عوب د سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723282912989
ژداﯾک بووﯾ ) (1935ﯾەخەلک گوندێ )ز وا شکان( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل محەمەد تاھر ن روەی سەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران بوﯾەبەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال
) (1988-1976دگەل عيسمەت سەبری ن روەی
ل ساال ) (1998ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل نەخوشخانا ئازادی ل دھوک 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=2612
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە422 :

قادر
ی عەبدولق
ەد سەبری
سام ئەحمە
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723105112978
 (195ﯾەخەلک
)56

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە.
ميد بيری
(19دگەل حەم
کرﯾەلساال )975-1972
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
دوسکی سەرب
ی
ەدﯾن
بووﯾەپ.م دگەل سيفە
م
ئيران
ن
ەکسا  1975ئاوارەی
و ل نە
ساال 1999
ز رەﭬاانيا  1و بەردەەوام بووﯾەتا س
ەردلوﭬانيا
ل سااال ) (1999ب ئەگەرا وەرگگەرﯾانا ترومب ل لسەری ببابلو دچيتەبە
ەھيتە کاروان نەمرا
ێ مەزن و دگە
خودێ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2595
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
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ەسەرب ناحيا )ب بو(
گوندێ )نييروەسيتو( ﯾە

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە423 :

عيسمەت عەبدولکەرﯾم محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723121712979
ژ داﯾک بووﯾ ) (1955ﯾەخەلک گوندێ )برﯾم زەال( ﯾەسەرب ناحيا )ئام دی( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974ر کخستی بوﯾەدگەل شەھيد شەعبان
غفارلساال  1982ھاﯾتەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ھاتيەحوکم کرن ل زﯾندانا ابو غرﯾب و ل ساال
 1988ب ل بورﯾنەکا گشتی ھاتيەبەردان بەشداری د سەرھلدانا بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو
پاشی دبيتەپ.م دگەل دگەل شەعبان قدشی سەرب ليوا تاﯾبەتا دوو ﭬەتاکو ساال  2004ێ بەردەوام
بوﯾە
ل ساال ) (2004ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل باژ رێ ئام دﯾ 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=2596
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە424 :

عيماد ئەحمەد قاسم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723222212985
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾەخەلک گوندێ )ئ کمال ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل محەمەد حەسەن باجلوری ھ زا
دھوک .و ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران بوﯾە
ل ساال ) (2000ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران مشھد 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=2605
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە425 :

عەبابکر حەسەن موسليم عەبدال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020534928
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە
خەلک گوندێ )چي ( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1971دگەل مزفر مراد سەرب بارەگاﯾ بارزانی ﭬەو
ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
ل ساال ) (1977ل ئيران اصفھان ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ
328

ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن

وی ھەر لجھ
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2195
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە426 :

عەبدولجەليل حەجی خەليل شينﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722014412951
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾەخەلک گوندێ )دزگەه( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا بالەک مستەفا ن روەی و پشتی
نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران دبيت
ل ساال ) (1993ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ئيران بستام 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=2565
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە427 :

عەبدولخالق تەھا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722070612952
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾەخەلک گوندێ )دھوک ( ﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1984وەک کادر لبارەگاﯾ لق  1و ل ئەنفال ن
ساال  1988ئاوارەی ئيران بوﯾەبەشداری د سەرھلدانا بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی
دبيتەکادر و بەرپرس بەش ئيدارا لق  1تاکو ساال  1998و پاشان بەرپرساتيا ئيدارا فەرماندەﯾا دھوک
وەرگرتيە
ل ساال ) (1998د رﯾدانەکا دلتەزﯾن دا ل باژ رێ دھوک گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان
نەمرا
پلە :بەرپرس ئيدارا فەرماندەﯾا دھوک
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2566
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە428 :

عەبدولخالق حەسەن عەبدولکەرﯾم عەبدولخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371012026
ژ داﯾک بووﯾ ) (1922ﯾە .خەلک گوندێ )شاورﯾک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ناحيا مانگ شک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1705
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە429 :

عەبدولخالق سەليم محەمەد عەلی ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114080012487
ژ داﯾک بووﯾ ) (1965ﯾە
خەلک گوندێ )ب رومانا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1982دگەل ر کخراوا نھری سەرب ليژنا ناوچا
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گوالن ﭬە
ل ساال ) (1988ل دەستانا د رەلوک برﯾندار بوﯾەو ژ ئەگەرێ برﯾنا وی ﯾا دژوار ل ئيرانی
دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل ز وەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2254
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە430 :

عەبدولخالق محەمەد عومەر چولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722081612953
ژ داﯾک بووﯾ ) (1951ﯾەخەلک گوندێ )تروانش ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1969دگەل سەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬەبەشداری د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )) 1988-1982
بەشداری د سەرھلدانا بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەپ.م ئامر سری ل قاتع
ب گوﭬا و ل ساال  1996ھاتيەﭬەگوھاستن بو ليوا  19و لساال  1999دگەل بەرپرس ل.ن .ئام دﯾی
ھاتيەﭬەگوھاستن بو سوپاﯾ  14و ل ساال  2003ھاتيەﭬەگوھاستن بو ھ زا  14بو ﯾەفەرماندێ
بەتاليونا  3و بەردەوام بوﯾەتاکو ساال 2005
ل ساال ) (2005بدەست تيرورستا ل دەﭬەرا رەبيعەت تە شەھيدکرن 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=2567
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ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
ێ کەس :تيرورکری
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە431 :

دولستار ززەکی خالييد ﯾونس
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21722161612958
 (194ﯾەخەلک
)42

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە.
داری د
خستی بەشد
ەت وەک ر کخ
ال  1958پەﯾوەەندﯾ ب ر ز ن پارتی دکە
لساال
ەل سيد سا ح و بەشداری
کرﯾەلساال ) (1969دگە
ال
شورەەشا ئەﯾلول دا
شداری د
ساال  1975بەش
بەردەوام بوﯾەتاکو س
م
کورکی و
ی
شەر ن بالوکا و و گەلي
 (1988وەک بەرپررس بەش
1
شورەەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1985
رەش ئاوارەی توورکيا
ئام دﯾ ﭬەو ل ئەنفال ن ش
ھيدا سەرب لييژنا ناوچا م
شەھ
شی
ساال ) (1991دا کرﯾەو پاش
دبيت بەشداری د سەرھلدانا ببوھارا پيروزا س
ھيدا
ەش شەھ
دبيتەئئامر ھ ز تاکو ساال ) (1993و پاشان بووﯾەئەندام بە
ەباتا وی
 (199و ژبەر زەحمەت و خە
تاکو ساال )95
ب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬەتا
سەرب
ەدش ( ﭬە
سەرب )ن.ر .قە
ێ فەخری س
ﯾا در ژ دبيتە کادرێ
ەردلوﭬانيا خوودێ مەزن و ددگەھيتە کارووان نەمرا
ل سااال )( دچيتەبە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2572
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
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ەرب ناحيا )کانی
)ش الزا( ﯾەسە
گوندێ ش

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە432 :

عەبدولسەالم حەمدی عەبدولعەزﯾز حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=20101210203913188
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە
خەلک گوندێ )گەربەراسک ( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ ج گرێ ئامر بەتاليون دگەل عەلی خەليل
سەرب ھ زا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1974د ئەرک خو ﯾ پ شمەرگاتي دا توشی نەخوشيەکا دژوار دبيت و ل نەخوشخانا
سەرسنک 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=2185
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە433 :

عەبدولسەالم عەبدولعەزﯾز حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113433612472
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )ش خ مەما( ﯾەسەرب ناحيا )سەرسنک (ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1989-1980دگەل لق 8ل ئيران
ل ساال ) (1989ب ئەگەرێ نەخوشيا پەنجەش رێ کو ب ئەگەرێ برﯾندارﯾ پەﯾدا بوﯾەل باژ رێ تەبر ز
ل ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2239
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە434 :

عەبدولعەزﯾز حەجی حەسەن عەلی
335

http://www.kurdipedia.org/?q=20101210204124156
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾە
خەلک گوندێ )ئەتروش ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1965ێ دگەل عەلی خەليل ل ساال ) (1973ل
بارەگاﯾ بارزاني نەمر بدەست خوﯾندارا 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=2187
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :ق .توندوتيژی
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە435 :

عەبدولعەزﯾز سلﯚ ئەحمەد سلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722324312959
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 (194ﯾەخەلک
)49

ەرب کوردستتانا تورکيا
شەرنخ( ﯾەسە
گوندێ )ش

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە.
 (19دگەل بەتتاليونا
کرﯾەلساال )975-1963
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
شداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال
سەرب ھ زا ددھوک ﭬەبەش
ئکس
بوھارا پيروزا
ا
شداری د سەررھلدانا
ﯾوسف گەودا بەش
ف
ەل مال
 (1988-1دگە
)1978
ەل ھ زا مال ﯾﯾوسف گەودا سەرب
ساال ) (1991دا کررﯾەو پاشی ددبيتەپ.م دگە
ليژنا نناوچا دھوک ﭬە
ل سااال ) (1992ب ئەگەرێ وەررگەرﯾا تورمب ل ل ناﭬبەرا دھوک س م ل گيان
مرا
ت و دگەھيتە کاروان نەم
خو ژ دەست ددەت
پ.م
پلە :پ
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
2574
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باکوووری کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە436 :

ەلی
عومەر عە
دولعەزﯾز ع
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21722382212961
ەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
مرﯾی( ﯾەسە
 (19ﯾەخەلک گوندێ )قم
ک بووﯾ )949
ژ داﯾک
ﭬەو ل
(19سەرب ھ زا ئەسعد خووشەﭬی و
ال )975-1961
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال
بەشد
ێ تەھران ئاکننجی دبيت و پاشی دبيتەپ.م دگەل ھ زا
سا  1975ئاوارەەی ئيران بووﯾەو ل باژﯾرێ
نەکس
ئاوارەوو بەردەوام دببيت تا 1998
ھيتە کاروان نەمرا
مەزن و دگەھ
ن ل ئيران ددچيتە بەردلوﭬﭬانيا خودێ م
ل ساال )(1998ل بباژ رێ تەھران
پ.م
پلە :پ
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سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2576
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە437 :

عەبدولغەفار مەعروف سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020562818
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾە
خەلک گوندێ )کور م ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967دگەل عەرﯾف سل مان سەرب ھ زا ھەلگور
ﭬەو پشکداری د چەندﯾن چەلنگيدا کرﯾەمينا شەرێ گەورﯾا عەمر ئاغای و گەورﯾا پيشەی و چياﯾ
سەرتيزی و گەلەک ن دی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976وەک ر کخستی دگەل ليژنا ناوچا دھوک ﭬە
ل ساال ) (1981ل گوندێ کور م ب قەزا و قەدەر ھاتيە شەھيد کرن 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=2199
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

338

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .توندوتيژی
جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە438 :

عەبدولقادر تەھا مەزھر تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722402612962
ژ داﯾک بووﯾ ) (1944ﯾەخەلک گوندێ )ماﯾی( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )(1975-1971دگەل ھ زا رزگاری لدەﭬەرا س ماني و
بشتی نەکسا  1975دەربەدەر دبيت و ل وەالت نەمسا ئاکنجی دبيت و دبيتەئەندام ر کخراوا
نەمسا ﯾا پارتی دﯾموکراتی کوردستان وپاشی دجيتەناف ر زﯾن پاراستن
ل ساال ) (2003ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی ل وەالت نەمسا 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=2578
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە439 :

عەبدولقادر سا ح عەبدو

سەليم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811963
ژ داﯾک بووﯾ ) (1947ﯾە .خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1964ێ دگەل سادق سو تان سيارى سەرب ھ زا ش خان
ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ قەزا و قەدەر ت تە شەھيد کرن بدەست براﯾ خو و دچيتە بەردلوﭬانيا
خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1595
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە440 :

عەبدولواحد خورشيد ئەحمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113195612457
ژ داﯾک بووﯾ

) (1972ﯾە
340

خەلک گوندێ )نسرا( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1987دگەل ر کخراوا بارزان ﯾا ابو علو بانی سەرب
ليژنا ناوچا ش خان ﭬە
ل ساال ) (1988ب ئەگەرێ قولپينا تەرکتورا وی ل گوندێ نسرا دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن 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=2224
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە441 :

عەبدول ەحمان حەمدی حەسەن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121114022412484
ژ داﯾک بووﯾ ) (1954ﯾە
خەلک گوندێ )سک رێ( ﯾە سەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾە لساال ) (1978-1976وەک ر کخستی ﯾ نھ نی دگەل گاھر
ھروری سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1978ب ئەگەرێ پەقينا مينەک ل بەغدا ت تە شەھيد کرن و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە  :پ.م  /ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2251
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
جورێ کەس :قوربانيی مين
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە442 :

عەبدول ەحمان خاليد عەبدول ەحمان مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722122212955
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾەخەلک گوندێ )د رﯾشک ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1964دگەل ھ زا ئام دﯾ بەشداری د سەرھلدانا
بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەپ.م دگەل ھکار موحسين ئام دﯾ سەرب ليوا تاﯾبەتا
دوو ﭬەتاکو ساال  1998ێ بەردەوام بوﯾەلسەر کارێ خو
ل ساال ) (1998ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل دھوک 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=2569
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە443 :

عەبدول ەحمان سەعيد خالد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370811956
ژ داﯾک بووﯾ ) (1932ﯾە .خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1964-1961ێ دگەل حەسەن مراد بامەرنى .
ل ساال ) (1964ب ئەگەرێ برﯾسي ل گوندێ بامەرن دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1579
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە444 :

عەبدول ەحمان عەلی حس ن عومەر  -عەبدول ەحمان بناﭬی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722133312956
ژ داﯾک بووﯾ ) (1921ﯾەخەلک گوندێ )بناﭬی( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل بارزاني نەمر و ل نەکسا ساال 1975
ئاوارەی ئيران بوﯾەو ل ساال  1991زﭬرﯾەکوردستان
ل ساال ) (2000ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک 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=2570
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە445 :

عەبدول ەحمان محەمەد حەمە تەمەرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113593512482
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە
خەلک گوندێ )شﭭ ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1973دگەل محەمەد تاھر ن روەی سەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬەو ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
ل ساال ) (1990ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران 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=2249
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە446 :

عەبدول ەحمان مەال دەرو ش عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722144412957
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾەخەلک گوندێ )ئەرەدنا( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا ئەسعەد خوشﭭی و ل نەکسا
ساال  1975ئاوارەی ئيران دبيت و بەردەوام ددەتەخەباتا خو ل شورەشا گوالن تاکو ساال  1991ێ
بەردەوام بوﯾە
ل ساال ) (1991ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ئيران راژان 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=2571
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە447 :

عەبدولکەرﯾم محەمەد عەبدول ەحمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121020584915
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە
خەلک گوندێ )ک ستە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967دگەل سەليم ئەسعەد ھ زا ئام دﯾ .
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1980دگەل ليژنا ناوچا ئام دﯾ .
ل ساال ) (1982ب ئەگەرێ رەميا بەفرێ لگەلي کارەﯾ گيان خو ژ دەست داﯾەو دچيتەبەردلوﭬانيا
خودێ و جەنازێ وی ل گوندێ کارەت شتەﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2201
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە448 :

عەبدو

ئەحمەد حس ن ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120301312508
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە
خەلک گوندێ )سيارێ( ﯾەسەرب ناحيا )چەمانک (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1963دگەل ھ زا ش خان ﯾا حسو ميرخان و ل
نەکسا ساال  1975ئاوەرەی ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979-1976دگەل ھ زا ئاوارە
ل ساال ) (1979ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2278
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە449 :

عەبدو

ئەحمەد حەسەن رۆستەم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722424012963
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 (194ﯾەخەلک
)47

)کانی
ی
گوندێ )کييلکا( ﯾەسەرب ناحيا

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە.
حمەد
 (19دگەل ئەح
کرﯾەلساال )975-1970
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
شداری د شوورەشا گوالن دا کرﯾەلساال
شانەسەرب ھ زا ئام دﯾ ﭭەبەش
سەرب ليژنا ناوچا ئام دﯾ
ب
ەل ر کخراوا تتيلی حەجی بناﭬی
 (1988-1دگە
)1986
ھارا پيروزا
سەرھلدانا بوھ
شداری د سە
ﭬەو ل ئەنفال ن رە ش ئلوارەی تتورکيا بوﯾەبەش
ليوا 34
ەل فوجا س سەرب ا
ساال ) (1991دا کررﯾەو پاشی ددبيتەپ.م دگە
 1بەردەوام بوﯾﯾە
ﭬەتاکوو ساال 1997
خوشيا دلی ل نەخوشخاننا ئازادی ل دھوک
ل سااال ) (1997ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2580
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە450 :

دو
عەبد

سين
تابورر تەھا ﯾاس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21722440312964
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ەسەرب ناحييا
ەلناسک ( ﯾە
گوندێ )گە

 (193ﯾەخەلک
ک بووﯾ )34
ژ داﯾک
)مانگ شک ( ﭬە.
ەلی
 (19دگەل عە
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ل سەرب ھ ززا دھوک ﭬە
خەليل
داری د شورەەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1976
ستی و
(1984وەک ر کخس
1
بەشد
ھەتا ھەتا
حکومکرن ب ھ
سيا و ھاتيەح
ھاتيەگرتن بدەەست بەعس
ال  1984ﯾ ھ
لساال
ەلی ب ل بورﯾﯾنا گشتی ل ساال  1988ھاتيەبەردان بەشداری د
ﯾی بە
شوف ر ل
ھلدانا بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾە و پاشی ددبيتەپ.م و ش
سەرھ
گەھا پەﯾوەند ن لقی 1
پرسگ
گران دچيتەبەردللوﭬانيا خودێ مەزن و
خوشيەکا ن
ل سااال )(1995ب ئەگەرێ نەخ
ھيتە کاروان نەمرا
دگەھ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2581
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە451 :

دو
عەبد

حەميد
ب ﯾاسين ح
تەﯾب

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21722502212967
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 (195ﯾەخەلک
)55

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە.
داری د شورەەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1981
خراوا
 (1988دگەل ر کخ
1
بەشد
چەندﯾن
شکدارﯾ د چ
ئام دﯾ ﭬەو پش
مود سەرب ل ژنا ناوچا م
ھيد خزر مەحم
شەھ
توب نارانکرنا فەووجا
ێ دەﭬەرا بەرواری باال دا دککەت مينا ب
چاالکييا ل سنور ِ
دێ
بيسەک ل ددەشتا خيران ن زﯾک گوند
جارا و دانانا بي
کی بو چەند ج
سوتک
لەشکری بو سەر
ی
شين
شکرێ بەرسيينگرتنا ھ رش
شک و ل داننا رەب ين لەش
ئەلکيش
دبيت و ژ
گرانی برﯾندار ت
ی
ميکو ب
گوند ن دەﭬەرێ د شەرەکيدا ل گوندێ چەمي
19
رەش ل ساال 988
ەنفال ن ش
پەککەفتی دبيت و ل ئە
ی
ئەنجام برﯾندارﯾ
دەربە
ساال 1994
ئاکنجی دبيت و لس
ی
ەدەری تورکيا دبيت و ل ئەردﯾگاﯾ دﯾار بەکر
نﭭ سينگەھا ککانی
دبيتەپ.م لسنورێ ﭭ
م
ب خ ززان ﭬەد زﭬرﯾتتەکوردستان و
پاشی ت تەﭬەگوھااستن بو ز رەەﭬانيا
ی
ماس سەرب ليژژنا ناوچا خوبات ﭬەو
پەنجەش رێ
ش
شيا
نافخووﯾيا ئيک کەرت دھوک و للساال  1999تتوشی نەخوش
ەرﯾ .
ەژ دەرﭬەی ووەالتی ب مەررەما چارەسە
دبيت و برەزەمەندﯾﯾا حزبی چوﯾە
فرەنسا
ا
ەش رێ ل وەالت
خوشيا پەنجە
ل سااال ) (2000ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2584
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە452 :

دو
عەبد

سەن ئيبراھيم سەﯾﯾدۆ
حەس

350

حيا )کانی
گوندێ )باتيفا سەﯾدا( ﯾەسەرب ناح

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113255712463
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە
خەلک گوندێ )ئەلھ ( ﯾەسەرب ناحيا )بيبو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل محەمەد تاھر ن روەی سەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬەو ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران دبيت
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1984-1976دگەل سەبری ن روەی.
ل ساال ) (1984ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2230
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە453 :

عەبدو

حەسەن محەمەد ئەحمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722462212965
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 (193ﯾەخەلک
)30

سەرب ناحيا )ککانی
گوندێ )ب دوھی( ﯾەس

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ماس ( ﭬە.
ەمەد
(19دگەل محە
کرﯾەلساال )975-1967
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ساال  1975ئاووارەی
دﯾ ﭬەو پشتتی نەکسا س
ی بناﭬی سەررب ھ زا ئام د
عەلی
ئيران بووﯾە
خوشيا پەنجەش رێ ل ئيراان دچيتەبەرددلوﭬانيا
ل سااال )(2000ب ئەگەرێ نەخ
ەھيتە کاروان نەمرا
ێ مەزن و دگە
خودێ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2582
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە454 :

دو
عەبد

شيد عەبدو
رەش

د
رەشيد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21722483912966
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ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتتە( ﭬە.
ب
 (196ﯾەخەلک گوندێ )بادێ(
ک بووﯾ )60
ژ داﯾک
داری د شورەەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1981
سەرب لقی1
ب
(1988کادر
1
بەشد
ھلدانا بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾە و پاشی ددبيتەکادر
داری د سەرھ
بەشد
.2002
سينکەھا بەرپررس لقی1و بەردەوام دبييت تا ساال 2
و بەرپپرس نﭭيس
مەزن و
ن
ەلتا دلی دچييتەبەردلوﭬانيا خودێ
ل سااال ) (2002ب ئەگەرێ جە
ھيتە کاروان نەمرا
دگەھ
پ.م /کادر
پلە :پ
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ستان
2583
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە455 :

دو
عەبد

دو
سمان عەبد
عوس

ی
عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371112038
ک گوندێ )ئئ کماال بەرواررﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە.
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )952
ژ داﯾک
سەرب
دارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال )-1966
دو بناﭬى س
محەمەد عەبد
 (1968ێ دگەل م
1
بەشد
ھ زا ئاام دﯾ ﭬە .
خودێ مەزن و
ێ
شخانا قومرﯾ دچيتەبەردلوﭬانيا
شيەکا گران بووﯾەو ل نەخوش
شى نەخوش
ل ساال ) (1968توش
پ.م
دگەھييتە کاروان نەمرا .پلە :پ
ستان
ی پارتی دﯾمو کراتی کوردس
ی لکی ﯾەکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=1718
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە456 :

عەبدو

عەبدو

موراد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722004112950
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾەخەلک گوندێ )سەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )5)197-1961دگەل محەمەد تاھر ن روەﯾی ول نەکسا
 1975ئاوارەی ئيران بووﯾە
ل ساال ) (1996ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی ل ئيران – ئورمي 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=2564
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە457 :

عەبدو

فەق

عەبدو

مولحيم

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113220112459
ژ داﯾک بووﯾ ) (1915ﯾە
خەلک گوندێ )چ ی( ﯾەسەرب ناحيا )د رەلوک(ﭬە
پشکداری د شورەشا بارزان دا کرﯾەبەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل
مراد ش خو ز رەﭬانيا بارەگاﯾ بارزاني نەمر
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976دگەل ر کخراوا شەھيد مراد چي سەرب
ليژنا ناوچا گوالن ﭬەو ل ئەنفال ن رەش دەربەدەرێ ئيران دبيت
ل ساال ) (1988ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل ئيران چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل
ئوردﯾگاﯾ ز وەـ ئيران ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2226
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە458 :

عەبدو

محەمەد حس ن عەبدو

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722515312968
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾەخەلک گوندێ )سيدان ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )(1975-1961ھ زا ئەسعەد خوشفی بەشداری د
شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال )(1988-1984دگەل سەليم ئەسعەد خوشەفی و ل ئەنفالين رەش
ئاوارەی ئيران دبيت و دبيتەز رەﭬان لسەر گورێ بارزاني نەمر ل ز وەتاکو ساال .1993
ل ساال )(1994ب ئەگەرێ نەخوشيا دلی ل ئيران – ز وەدچيتەبەردلوﭬانيا 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=2585
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە459 :

عەبدو

کەرەم شاھين موڕاد

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113210212458
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە
خەلک گوندێ )سپ ر( ﯾەسەرب ناحيا )ب و(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1963دگەل مستەفا ن روەی بەتاليونا دوو و
پشکداری دگەلک شەرا دا کرﯾەمينا  :شەرێ سەفينی و دەﭬەرا بالەکاتی و گورەزی و گەورﯾا عەمەر
356

ئاغای و شەرێ سەرتيزی و چەندﯾن شەر ن دی.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1987وەک ئەندام ئ کەتيا زاناﯾ ن ئيسالمی و
مەالﯾ گوندێ سپ ر بوﯾە
ل ساال ) (1988ب ئەگەرێ نەخوشيا قەرحا مەعيدەی ل گوندێ سپ ر دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2225
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە460 :

عەبدی ئيسماعيل عەبدولرەحيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722535912970
ژ داﯾک بووﯾ ) (1937ﯾەخەلک گوندێ )شاورﯾک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1964دگەل سادق گەلناسکی سەرب ھ زا دھوک ﭬەو
ل ساال  1970دبيتەز رەﭬان سنوری ل فەوجا مەمان تاکو ساال  1975ێ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986دگەل سادق گەلناسکی ر کخراوا برادوست
سەرب ليژنا ناوچا دھوک ﭬەو ل ئەنفال ن رەش ھاتيەگرتن بدەست رژ ما بەعسيا و ھاتيەﭬەگوھاستن
بو ئوردﯾگاﯾ ب خورتی چ کری )بەحرک ( بەشداری د سەرھلدانا بوھارا پيروزا ساال ) (1991دا کرﯾەو
پاشی دبيتەپ.م دگەل ھ زا  3سادق گەلناسکی سەرب لەشکەرێ  2ﭬەتاکو ساال  1993بەردەوام
بوﯾە
ل ساال ) (1993ب ئەگەرێ نەخوشيا پەنچەش رێ دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن 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=2587
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە461 :

عەبدی باپير عەبدولعەزﯾز فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121722544712971
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾەخەلک گوندێ )گرکا( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )(1975-1961ئامر فسيل دگەل ھ زا ئام دﯾ ئەحمەد
شانەی و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئيران بووﯾەو ل باژ رێ رەشت ئاکنجی بووﯾەتا کو ساال 2003
ماﯾەلو رێ.
ل ساال ) (2003ب ئەگەرێ نەخوشيەک ل ئيرانی 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=2588
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە462 :

عەزﯾز خاليد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121113155612454
ژ داﯾک بووﯾ ) (1925ﯾە
خەلک گوندێ )ز وا شکان( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1974-1961دگەل محەمەد تاھر نيروەﯾی .د شەرەکی دا
ل گەورﯾا عەمەر ئاغاﯾی ب گرانی برﯾندار دبيت.
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986دگەل عيسمەت سەبری
ل ساال ) (1988لگوندێ زﯾوەشکان چوﯾەبەر دلوﭬانيا خودی
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2220
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە463 :

ەد تەمەر
عەزﯾﯾز محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723075912976
 (193ﯾەخەلک
)39

سەرب ناحيا )ب بو(
ەلەھ ( ﯾە س
گوندێ )ئە

ک بووﯾ
ژ داﯾک
ﭬە.
ەبری
 (19دگەل سە
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
می ب شورەشا
سا  1975ئاوارەی ئيران بوووﯾەوبەردەوام
نيروەﯾﯾ ول نەکس
ساال.1996
گوالن داﯾەدگەل عيسمەت ن روەی تاکو س
ەردلوﭬانيا خوددێ
ل سااال )(1996ل نەخوشخانا ئئازادی ل دھووک دچيتەبە
مەزن و دگەھيتە ککاروان نەمررا
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2593
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە464 :

ی ئيبراھييم حاجى فارس
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20317371112060
شورەشا
ەشدارى د ش
ەﯾدﯾ (ﭬە .بە
ەرب ناحيا )فە
سينا( ﯾەسە
ک گوندێ )س
 (19ﯾە .خەلک
ک بووﯾ )930
ژ داﯾک
سەرب ھ زا
ب
عبدال
حسين سينى بەتتاليونا شکر ع
ن
ل نجم
 (197ێ دگەل
ساال )70-1961
ئەﯾلول دا کرﯾەل س
ما چارەسەرﯾ رەوانەى ئئيران
دبيت و ب مەرەم
ەکا گران ت
شى نەخوشيە
ش خان ﭬەل ساال ) (1970توش
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بر ﭭەل گوندێ رەبەتک

گيان

خو ژ دەست ددەت و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:

دکەن ل
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1741
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە465 :

عەلی ئەحمەد عوسمان قوتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112061
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە .خەلک گوندێ )تراونشى( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل عمر حەسەن تروانشى .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل گوندێ تروانش دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1742
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە466 :

عەلی تەھا قادر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213064112551
ژ داﯾک بووﯾ ) (1912ﯾە
خەلک گوندێ )قومرﯾ ( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس (ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ئەحمەد شانەسەرب ھ زا ئام دﯾ ﭬەو
ل نەکسا ساال ) (1975دەربەدەرێ ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1986-1976دگەل ئەحمەد شانەی
ل ساال ) (1986ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن 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=2306
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە467 :

عەلی حەجى س مان حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371112065
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )بالەتە( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1961ێ دگەل سا ح نەرموى سەرب ھ زا ش خان ﭬە .
ل ساال ) (1967ب ئەگەرێ پ ﭭەدانا مارى گيان خو ژدەست ددەت و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن ل
گوندێ بالەتە .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1746
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە468 :

عەلی حەسەن عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723150012981
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾەخەلک گوندێ )خنس( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1974دگەل ھ زا ش خان و ل نەکسا ساال 1975
ئاوارەی ئيران بوﯾەبەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1980وەک ئەندام ليژانا
ناوچا ش خان و پشتی ئەنفال ن رەش ئاوارەی ئيران بوﯾەبەشداری د سەرھلدانا بوھارا پيروزا ساال
) (1991دا کرﯾەو پاشی دبيتەئەندام نﭭ سينگەھا پەﯾوەندﯾ ن پارتی ل سورﯾ تاکو ساال  1999ێ
بەردەوامي بکارێ خو ﯾ بيروز ددەت
ل ساال ) (1999ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل نەخوشخانا ئازادی ل دھوک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ
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مەزن و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :ئەندام نﭭ سينگەھا پەﯾوەند ت پارتی ل سورﯾ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2598
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە469 :

عەلی خەليل خﯚشەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012314562332973
لەسا ی  1926لەدەﭬەری مزوری با لە داﯾکبووە ،بەشداری لە شﯚرەشەکانی بارزان و کﯚماری
کوردستان لە مەھاباد کردووە ،ﯾەک ک بووە لەﯾاوەرانی سەرکردە مستەفا بارزانی بﯚ ﯾەک تی سﯚفيەتی
شﯚرشی ئەﯾلولدا بەرپرسی ھ زی دھوک بوو.
پ شوو ،لە
ِ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە470 :

ھير
ڵ ئيمام زاھ
ی رەسوڵ
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723155412982
ﯾەسەرب ناحيا )ب بوو( ﭬە.
ب
 (192ﯾەخەلک گوندێ )پ تﭭە(
ک بووﯾ )27
ژ داﯾک
ەعدو
ەل عەتم سە
کرﯾەلساال ) (1961دگە
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
گەلي عەلی بەگ د شەرەکييدا دگەل دوژژمنی
ي
 1963ل
ی و ل ساال 3
ن روەی
کەفتی شورەەش ھاتيەووەرگرتن
بدژوارری برﯾندار بوﯾﯾەو وەک پەکک
ەھا د رەلوک
خوشيەکا گراان ل کومەلگە
ل سااال ) (1997ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2599
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە471 :

365

ەسوڵ
ڵ عەلی رە
ی رەسوڵ
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723172712983
بو( ﭬە.
 (192ﯾەخەلک گوندێ )دززگە( ﯾە سەررب قەزا )ب (
ک بووﯾ )26
ژ داﯾک
 (19سەر لق دگەل
کرﯾەلساال )975-1961
ال
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا
بەشد
ەر ز ری
شەر ن دووتاززا خراب و سە
ەشداری د ش
ی شەعبان ھ زا ب تواتەو بە
عەلی
مانا و سەرێ ئاکرێ و
بەروژێ گوندێ لوما
ێ
ەرێ حەم و چياﯾ مەتيينی و
و سە
سەروچاﭬ و سەرێ کاکووک و
جسرێ چامەی و س
ێ
ێ لوالن سﯚﯚفيا و
شەرێ
سبان و
ەت سو تان و ماواتا و دەربەندێ کومس
ک وەرەەش و کال و ققاسم و ھيبە
196ل کەپک حمەئاغای ب توندی
قەرەدداغ و گەلەک شەر ن دی و ل ساال 69
ﭬەسەقەت دبيت و
ت
برﯾندار دبيت و جاﭬﭬەک خو ژ ددەست دەت و ژ دەست پييا
 197ئاوارەی ئئيرانی دبيت
شورەش و ل نەکسا 75
دبيتەپپەککەفتي ش
ەھا تەناھی
خوشيەکا گراان ل کومەلگە
ل سااال ) (1996ب ئەگەرێ نەخ
خودێ مەزن و دگەھيتە کااروان نەمرا
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2600
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە472 :

ميرزا
ن عەلی م
ی س مان
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21723212912984
ک بووﯾ
ژ داﯾک

 (19ﯾەخەلک
)924

گوندێ )ز ووا شکان( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
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بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل قادر تاھر عەبدو سەرب ھ زا
ئام دﯾ ﭬەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران دبيت و بەردەوامي ب شورەشا گوالن ژی دکەت
ل ساال ) (1997ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ئيران ز وەدچيتەبەردلوﭬانيا 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=2601
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە473 :

عەلی س مان وەﯾسی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082316083354
ژ داﯾک بووﯾ ) (1949ﯾە .
خەلک گوندێ )ئورە( ﯾە سەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1968دگەل حەسەن ئەحمەد عباس توﭬی بەتاليونا 3
سەرب ھ زا ھەلگورد ﭬە و پاشی دچيتە ناڤ ر ز ن ھ زا حەمرﯾن وەک ئامر حەزﯾر و پشتی نەکسا
ساال  1975ژ گوندێ ئورە ھاتيە ﭬەگوھاستن بو گوندێ گەﭬەرک و ل دەستپ کا شورەشا گوالنا
پ شکەفتن خواز دھ تە ر کخستن ژ الﯾ عەلی عبيداللـە مائی ﭬە تاکو ساال  1981و پاشی دبيتە
پ.م ل کوماتەی دبيتە ز رەﭬان گرتيخانا لق  1تاکو ساال  1988و ل ئەنفال ن رەش ئاوارەی ترکيا بوﯾە
و ل ئوردﯾگاﯾ گەﭬەرێ ئاکنجی بوﯾە و ل ساال  1991دگەل شەھيد مال رەمەزان قومری دزﭬرنە
کوردستان و پشتی سەرھلدان دبيتە ز رەﭬان دگەل ن چيرﭬان ئەحمەد ل بارەگاﯾ لق  1و
بەردەوام دبيت تاکو ساال . 1998
چەند چاالکي ن شەھيدی بەشداری ت دا کری ب در ژاھيا شورەشا :
367

سەد دوکان
دوژمنی ل دەﭬەرا ئاکرێ 1973

ھ رش برن بو سەر بنگەھ
ھ رش برن بو سەر بنگەھ
قەال دزێ 1974
گەلي زەنتە و ئاکرێ 1974
داستان کانی ماس
داستانا د رەلوک
فەوجا سوتک
مەتارێ بامەرن
داستانا فەوجا ب بادێ
شەر ن نافخو و رامالينا جەکدار ن  PKKل دەﭬەرێ
ل ساال ) (1998ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل نەخوشخانا ئازادی ل دھوک
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=2602

دچيتە بەردلوﭬانيا

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە474 :

عەلی نەعمﯚ غانم گارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120823204312421
ژ داﯾک بووﯾ ) (1929ﯾە .
خەلک گوندێ )خانک ( ﯾە سەرب ناحيا )س م ل ( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾە لساال ) (1965دبيتە ر کخستی دگەل ليژنا ناوچا دھوک ﭬە و
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دھ تە برﯾندار کرن و ب ئەگەرێ وێ

ھەر دﭬ سال دا بدەست ھندەک نەحەزا ل گوندێ خانک
برﯾن دبيتە پەککەفتی پارتی و شورەش .
ل ساال ) (1997ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل کومەلگەھا خانک
دگەھيتە کاروان نەمرا .
پلە  :ر کخستی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2604

دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و

تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە475 :

عەونی رەشيد عەزﯾز سەعدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121723273212988
ژ داﯾک بووﯾ ) (1936ﯾەخەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە.
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا ئام دﯾ و ل نەکسا ساال 1975
ئاوارەی ئيران بوﯾە
ل ساال ) (2000ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل دھوک 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=2610
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە476 :

فکری شوکری عەبدو

وەﯾسی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213243412562
ژ داﯾک بووﯾ ) (1967ﯾە
خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ن روەو ر کان( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986دگەل ر کخراوا براﯾەتی سەرب ليژنا ناوچا
گوالن ﭬە
ل ساال ) (1988ل دەﭬەرا د رەلوک دکەﭬيتەد ئاﭬا ز ی دا 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=2317
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە477 :

ماجيد حەميد عەبدو

حاجی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121219474712578
ژ داﯾک بووﯾ ) (1961ﯾە
خەلک گوندێ )بامەرن ( ﯾەسەرب ناحيا )بامەرن ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1980-1979دگەل شەھيد عەبدو بامەرنی سەرب
ليژنا ناوچا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1980ل گوندێ بامەرن توشی نەخوشيەکا گران بوﯾەو دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2335
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە478 :

محەمەد ئەحمەد محەمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220291112591
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ژ داﯾک بووﯾ ) (1907ﯾە
خەلک گوندێ )شەتونسی( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا ئام دﯾ
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1978-1977دگەل حەجی عومەر شەتونسی سەرب
ليژنا ئام دﯾ ﭬە
ل ساال ) (1978ل تورکيا ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک دچيتە بەر دلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی
ل گورستانا گوندێ شاگلوردێ ت تە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2348
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە479 :

محەمەد ئەحمەد مستەفا حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212472512543
ژ داﯾک بووﯾ ) (1924ﯾە
خەلک گوندێ )ز وکا کەنداال( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک ( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1989-1986دگەل حس ن ئەحمەد مستەفا سەرب ليژنا
ناوچا دھوک ﭬەو ل ئەنفال ن رەش ئاوارەی تورکيا دبيت
ل ساال ) (1989ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل کەمپا م ردﯾن دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و
جەنازێ وی ھەر لجھ ناﭬبری ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2299
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە480 :

محەمەد ئەمين مەڕعان مەالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212510112544
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە
خەلک گوندێ )چ ی( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک کادرێ شورەش بوﯾەل بارەگاﯾ
بارزاني نەمر
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1976بوﯾەپ.م دگەل حەﯾدەر ش خ مەمی
ل ساال ) (1976ل گوندێ ماتەـ تورکيا ب ئەگەرێ ئ شا دلی دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2300
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان
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جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە481 :

محەمەد تاھر جھور داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119521912498
ژ داﯾک بووﯾ ) (1901ﯾە
خەلک گوندێ )باني ( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1967دگەل ھ زا ش خان
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1976دگەل خاليد بانی
ل ساال ) (1982توشی نەخوشيەکا گران دبيت ل دەﭬەرا بەرێ گارەی 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=2267
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە482 :

محەمەد تاھر رەشيد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121119513212497
ژ داﯾک بووﯾ ) (1930ﯾە
خەلک گوندێ )بيزنور( ﯾەسەرب ناحيا )بيبو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا ئەسعەد خوشەﭬی و ل نەکسا
ساال  1975ئاوارەی ئيران بوﯾە
ل ساال ) (1977ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ﯾزد – ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ و جەنازێ وی ھەر
ل و رێ ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2266
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە483 :

محەمەد حس ن عەلی عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220483412599
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە
خەلک گوندێ )بەرێ بھار( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1976دگەل محەمەد سارکی سەر ب ليژنا ناوچا
دھوک ﭬەل ئەنفال ن رەش دەربەدەری تورکيا دبيت.
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ل ساال ) (1988ل کومپا م ردﯾن ل تورکيا ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ 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=2356
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە484 :

محەمەد حەسەن ئەحمەد زەﯾنەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212521812545
ژ داﯾک بووﯾ ) (1926ﯾە
خەلک گوندێ )کارە( ﯾەسەرب ناحيا )کانی ماس ( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل نزمی سەعدو سەرب ھ زا ئام دﯾ
ﭬەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1979-1976دگەل نزمی سەعدو
ل ساال ) (1979ل ئيران ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2301
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە485 :

محەمەد رەشيد باپير ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220542712603
ژ داﯾک بووﯾ ) (1916ﯾە
خەلک گوندێ )بيرێ( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975 – 1961دگەل حەميد بيری سەرب بارەگاﯾ
بارزاني نەمر ﭬە ،و ل نەکسا ساال  1975دەربەدەری ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988 - 1976دگەل حەميد بيری
ل ساال ) (1988ب ئەگەرێ ئ شەکا کوژەک چوﯾە بەر دلوﭬانيا خودێ و شەھيد بوﯾەل ز وە– ئيران
ھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2360
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە486 :

محەمەد سدﯾق سەعدی سەليم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121221053912609
ژ داﯾک بووﯾ ) (1952ﯾە
خەلک گوندێ )ب زەلی( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1971دگەل محەمەد رەشيد ز وکی و ل نەکسا
 1975دەربەدەری ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1988-1986وەکو ج گرێ ر کخراوا کاروان سەر ب ليژنا
ناوچا گوالن ﭬەو ل ئەنفال ن رەش ن ساال  1988جارەکا دی دەربەدەری ئيران دبيت
ل ساال ) (1990ب ئەگەرێ راوەستانا دلی ل ئوردﯾگاﯾ ز وەل ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن.
پلە :پ.م ج گرێ ر کخراوێ
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2366
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە487 :

محەمەد س مان محەمەد حەميد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371412142
ژ داﯾک بووﯾ ) (1900ﯾە .خەلک گوندێ )بناﭬى( ﯾەسەرب ناحيا )کانى ماس (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1963-1961ێ .
ل ساال ) (1963ل مالتا ژ رى ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م /
ئەندام ناوچە
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1826
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە488 :

محەمەد سەليم رەشيد سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120240812504
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە
ل گوندێ )زاوﯾتە( سەر ب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬەھاتيەسەر دونياﯾ
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975 -1961دگەل ھ زا ش خان – سەعدی زاوﯾتەﯾی
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983 - 1980دگەل ر کخراوا د رسم )مالزم عابد
ھ توتی)
ل ساال ) (1983ب ئەگەرێ روﯾدانەکا ترومب ل ل ئوردﯾگاﯾ ز وەئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ و
جەنازێ وی ھەر ل جھ 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=2273
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە489 :

محەمەد سەليم سﯚفی شەرەف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121120224512503
ژ داﯾک بووﯾ ) (1928ﯾە
خەلک گوندێ )بيرومانا( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا دھوک ل نەکسا ساال 1975
ئاوارەی ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976دگەل ھ زا ئاوارە
ل ساال ) (1981ب ئەگەرێ نەخوشيەک چوﯾەبەردلوﭬانيا خودێ و جەنازێ وی ل ئيران ھاتيە
ﭬەشارتن.
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2272
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان
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نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە490 :

محەمەد عيسا س مان حەميد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321133512626
ژ داﯾک بووﯾ ) (1902ﯾە
خەلک گوندێ )کاش ( ﯾەسەرب ناحيا )بات ل( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1973دگەل عەرﯾف سل مان سەرب ھ زا ھەلگورد
ﭬەو ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران دبيت
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1981-1976دگەل عەرﯾف سل مان
ل ساال ) (1981ب ئەگەرێ راوستانا دلی ل ئيران دچيتە بەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وی ل
ئوردﯾگاﯾ ز وەھاتيە ﭬەشارتن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2383
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک
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ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە491 :

محەمەد عەرەفات محەمەد فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371312105
ژ داﯾک بووﯾ ) (1935ﯾە .خەلک گوندێ )توتم( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1968-1961ێ دگەل عەرﯾف ﯾاسين سەرب ھيزا ئام دﯾ ﭬە .
ل ساال ) (1968د ئەرک خو ﯾ پ شمەرگاتي دا ل دەﭬەرا حەسەن بگ ب ئەگەرێ نەخوشيەکا
کوژەک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و جەنازێ وى ل گەورﯾا پ شيا ھاتيە ﭬەشارتن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1788
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە492 :

محەمەد عەلی خەليل جانگير عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502211112680
لساال ) (1934ژ بنەمالەکا ھەژار و کورد پەروەر لگوندێ بوتيا سەرب ناحيا زاوﯾتەﭬەھاتيەسەر دونياﯾ ،
ھەر ل دەستپ کا ژﯾ توالزﯾ دا بو خەم ھەلگرێ بندەستيا مللـەت خوو و عەشقا کوردﯾني خو ل
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دلی ددەت و ل ساال  1958ت تە ر کخستن دناڤ ر ز ن پارتی دﯾموکراتی کوردستان دگەل ھ ژا سەبری
بوتانی و مال عەلی بەروشکی و ل ساال  1961دبيتەپ .م چەلەنگ و ژ ھاتی دگەل مام سل مان بوتی
و پاشان ت تەﭬەگوھاستن بو دەﭬەرا ز بارﯾا ل گوندێ سيان و ئەرگنا ژبو ئەنجامدانا چەند کارەک ن
پ شمەرگاتي و لدەم ھ ز ن باب روحي نەتەوا کورد دھ نەدەﭬەرا دھوک ل گوندێ بوتيا
شەھيدێ نەمر دگەل چەند ھەﭬالەک ن خو ژ خەلک گوندی دگەل ت لی ئ کمالەی دچنەدگەل ھ ز ن
بارزانی و پاش ماوەﯾەکی ب ئەرکەک پارتاﯾەتی دگەل شەھيد ئەحمەد حەجی مح دچنەدەﭬەرا
ز بارﯾا ھەتا ساال  1964ێ و جارەکا دی دزﭬرﯾتەدەﭬەرا خو ھەتا ر کەفتناما  11.3.1970و لساال 1974
پشتی رژ ما فاشيا بەغدا دەست داﯾەپيالنگيرﯾ دژی پارتی و شورەش و ر کەفتن ت کدای و شەری
دەستپ کرﯾەﭬە شەھيدێ نەمر جارەکا دی چەک بەرەﭬاني ھەلدگرﯾت دگەل سرﯾا شەھيد مەجيد
سل مان بوتی و پاشان دھ تەﭬەگوھاستن بو بەتاليونا نعمو سمد ھەتا نەکسا ساال  1975ێ و
پشتيت کچونا شورەش وەکی ھەمی خەلکی نەچار دبيت خو تەسليم رژ م دکەت ،بەل
لدەم ھەلبونا چرﯾسکا شورەشا گوالن جارەکا دی شەھيدێ نەمر بەردەوامي ب کارێ خو ددەت و
ت تەر کخستن دگەل ھەﭬال جاسم جاسم و لساال  1986دھ تەناڤ ر ز ن شورەش و دبيتەپ.م
دگەل شەھيدێ نەمر محەمەد سا ح بوتی تاکو ساال  1988بەردەوام بوﯾەلسەر کارێ خو و ل ئەنفال ن
رەش ئاوارەی تورکيا دبيت و ل کەمپا دﯾار بەکر ئاکنجی دبيت و پشتی سەرھلدانا بيروز و ل
 24.9.1991ب خ زانﭭەدزﭬرﯾتەکوردستانا ئازاد و دبيتەپ.م دگەل ر کخراوا داستانا کانی ماس سەرب
ليژنا ناوچا دھوک ﭬەو ل ساال  1992ت تەخانەنشين کرن ژبەرکو خزمەت و زەحمەتەکا در ژ بربو تاکو
لروژا  12.4.1994دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن و دگەھيتە کاروان نەمرا شەرێ شەھيدی پشکداری
ت تەکری :
)1شەرێ گەلي زاوﯾتە
)2شەرێ سەﯾداﭬا
)3شەرێ ھەلوە
)4شەرێ سەرز ری
)5شەرێ کانی ماس
)6شەرێ سندورێ
)7شەرێ شکەفتا سمتی و تەحا و قەسروک و کەپ رەش بەرسينگرتنا ھ رشا دوژمنی بو سەر
بارەگاﯾ ليژنا دەﭬەرا دھوک سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2440
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

383

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە493 :

محەمەد قاسم عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321392212642
ژ داﯾک بووﯾ ) (1943ﯾە
خەلک گوندێ )خورکی( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەو ئەڤ بەرپرساتيەوەرگرتينە :
بەرپرس ر کخراوا پ شکەفتن
بەرپرس ر کخراوا زاوﯾتە
بەرپرس پاراستنا ھ زا دھوک
و لساال  1974دبيتەمدﯾر ناحي ئەتروش پشتی نەکسا ساال  1975خو تەسليمی رژ ما بەعسيا کرﯾەو
پشتی دەمەک ن زﯾک ھاتيەگرتن ژ الﯾ ئەمنا دھوک ﭬەو زور ئەشکەنجەداﯾەبو ماوێ چار ھەﯾﭭا و
پاشی دھ تەنەفی کرن بو باژ رێ دﯾوانيە
ل ساال ) (1984ب ئەگەرێ ئ شا دلی ل باژ رێ دھوک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2401
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە494 :

محەمەد ﯾوسف ئاﭬدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371212092
ژ داﯾک بووﯾ ) (1920ﯾە .خەلک گوندێ )ئەتروش ( ﯾەسەرب ناحيا )ئەتروش (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1973-1965ێ دگەل ھ زا ش خان حسو ميرخان .
ل ساال ) (1973ل باژ رێ ئ سفن ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران 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=1775
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە495 :

مستەفا رەسوڵ موراد جەواد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321315812636
ژ داﯾک بووﯾ )915) 1ﯾە
خەلک گوندێ )گوند کوسە( ﯾەسەرب ناحيا )مانگيشک( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975- 1966دگەل )سا ح ﯾوسفی( سەرب ھ زا زاخو ﭬە.
و ل نەکسا  1975ئاوارەی ئيران بوﯾە.
ل ساال ) (1984ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل نەغەدە– ئيران چوﯾەبەر دلوﭬانيا خودی
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
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http:///www.pdk--leqa1.com//sd.php?id=2394
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە496 :

فا نيعمﯚ
ی مستەفا
مستتەفا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421075712667
ناسياار ب مستەفاا مەرونی
 (193ﯾە
ک بووﯾ )30
ژ داﯾک
سەرب ناحيا )بات ل( ﭬە
خەلک گوندێ )ممەرونی( ﯾەس
ەرقول ل
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1961و دبيتتەپ.م و سە
بەشد
ھوک و
بو ئەندامەتيا لليژنا ناوچا دھ
ەگوھاستن و
شی ھاتيەﭬە
دەﭬەررا ئاکرێ و پاش
 197و د
ھەتا ساال 75
کخراوا س ميل ﯾا پارتی ھ
ەرپرس ر کخ
ال  1965بوﯾەپە
لساال
ھاتيەنەفی کرن بو
19
ی
سال ن بوری ددا دوو جارا ت تتەبرﯾندارکرن و لساال 975
ﭬان س
 19و پشتی ددزﭬرﯾت پەﯾوەەندﯾ ت
عيراق ل باژژ رێ دﯾوانيەتااکو ساال 979
ژ رﯾا ع
ئاﭬدەل شانا براﯾەتتی سەرب لييژنا
ل
خو نيژژەن دکەت د گەل ر کخراوا تەﯾب
 1989ێ
خو تاکو ساال 9
سەر کارێ و
دھوک ﭬەو بەردەەوام دبيت لس
ەرون
ل سااال ) (1989ب ئەگەرێ راوەستانا دلی ل گوندێ مە
شارتن
سەﯾزاری ھاتيە ﭬەش
ی
وی ل
خودێ مەزن و جەنازێ ی
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
پ.م  /کادر
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2427
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە497 :

موسا غازى عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612210
ژ داﯾک بووﯾ ) (1912ﯾە .خەلک گوندێ )گەرماﭬا( ﯾەسەرب ناحيا )س م ل(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1961و بوﯾەپ.م دگەل قول رەشيد ئاغا و پاشى دگەل مجيد بارزانى و لساال
 1965دھ تەﭬەگوھاستن بو سەر ميالک بەتاليونا نعمو سمد سەرب ھ زا دھوک ﭬەو بەردەوام دبيت
لسەر کارێ خو ﯾ پ شمەرگاتي تاکو ساال ) (1975ێ .
ل ساال ) (1975بەرى کارەسات ب ھەﯾﭭەک ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل گوندێ دەرگەل
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=1901
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
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باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە498 :

مەجيد س مان ئيسماعيل جانگير
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121220155412582
ژ داﯾک بووﯾ ) (1942ﯾە
خەلک گوندێ )بوتيا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961وەک ج گرێ ئامر سرﯾ سەليم چ ی سەرب
ھ زا دھوک ﭬە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1983-1978وەک بەرپرس ر کخراوا قەرەچوخ ﯾا نھ نی
دگەل ليژنا ناوچا دھوک
ل ساال ) (1983دەم چونا وان بو سەرەدانا کەس و کار ن خو ل زﯾندانا ابو غر ب ترومب ال وان
دھ تەل دان و گيان خو ژ دەست ددەت و دگەھيتە کاروان نەمرا
پلە :پ.م  /بەرپرس ر کخراوا نھ نی
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2338
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە499 :

حمود قادر مەحمود
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21421162912671
ک بووﯾ ) (1916ﯾە
ژ داﯾک
ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
ب
خەلک گوندێ )ب بو(
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا بالەک
بەشد
بوﯾە
ە
ئاوارەی ئيران
ی
1975
ەکسا ساال 5
و ل نە
ستەفا
داری د شورەەشا گوالن ددا کرﯾەلساال )-1976
 (1982دگەل مس
1
بەشد
ی
ن روەی
ەردلوﭬانيا
خوشيەکا کوژژەک ل ﯾزدـ ئييران دچيتەبە
ل سااال ) (1982ب ئەگەرێ نەخ
ێ مەزن
خودێ
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2431
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە500 :

مەم

فا مەال
ەن مستەف
حەسە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21408062012659
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 (192ﯾە
ک بووﯾ )28
ژ داﯾک
شک ( ﭬە
حيا )مانگ ک
خەلک گوندێ )ز وکا کەنداال( ﯾەسەرب ناح
داری د شورەەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1961دبيتەپ.م دگەل فاارس
بەشد
پال ئامر
پشتی بەﯾانا  11ئاادارا  1970ال
ی
ئامر سرﯾەوەررگرتيەو
کورەممارکی و پال ئا
ھوک بنگەھ مەمان
ل وەردگرﯾت ددناڤ ر ز ن )حرس الحدودد( ل ھ زا دھو
فسيل
و بەرددەوام بوﯾەتاککو نەکسا سااال  1975ێ
ەنفال ن
رزگار کری و ل ئە
ر
ەلدەﭬەرا
داری د شورەەشا گوالن ددا کرﯾەو ماﯾە
بەشد
دبيت و ل کەمپا م ردﯾن ئاکننجی
دەرەبەدەری تورکيا ت
ی
رەش ن ساال 1 988
دبيت
گران
خوشيەکا ن
ل سااال ) (1989ل کەمپا م ردﯾننی تورکيا ب ئەگەرێ نەخ
ھاتيە
ە
وی ھەر لجھ ناﭬبری
خودێ مەزن و جەنازێ ی
ەبەردلوﭬانيا خ
دچيتە
ﭬەشاارتن
پ.م
پلە :پ
ستان
ﯾەکی پارتی دﯾمووکراتی کوردس
ی
ی لکی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
2419
http:///www.pdk-leqa1.com/ssd.php?id=2
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باش
شوورا کوردستتان

شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .د .ک.

ژمارە501 :

ھدی عەبدو
مەھ

ول ەحمان
مەد عەبدو
ئەحم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21408041512657
 (19ﯾە
ک بووﯾ )941
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )کاانی ماس ( ﭬە
ھرورێ( ﯾەسە
خەلک گوندێ )ھ
دﯾ
ەرب ھ زا ئام د
مەد شانەسە
 (1975-1963دگەل ئەحم
داری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال )3
بەشد
390

ﭬەو

ل نەکسا ساال  1975ئاوارەی ئيران بوﯾە
ل ساال ) (1976ب ئەگەرێ نەخوشيەکا گران ل ز وەـ ئيران دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2416
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە502 :

نائف رەشيد عومەر مسيحا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612205
ژ داﯾک بووﯾ ) (1957ﯾە .خەلک گوندێ )دەرگەال شوى کەﯾا( ﯾەسەرب ناحيا )زاوﯾتە(ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1970ێ دگەل بدل مارنوسى سەرب ھ زا دھوک ﭬە .
ل ساال ) (1970ب ئەگەرێ ل دانا برﯾسي ل گوندێ دەرگەل ھاتيەسوتن و دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ
مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1896
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە503 :

نوعمان س مان حەسەن س مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121321205812633
ژ داﯾک بووﯾ ) (1895ﯾە
خەلک گوندێ )ن روە( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
بەشداری د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەلساال ) (1975-1961دگەل ھ زا حسو ميرخان .و ل نەکسا ساال
 1975ئاوارەی ئيران بوﯾە
بەشداری د شورەشا گوالن دا کرﯾەلساال ) (1982-1976دگەل مستەفا ن روەی
ل ساال ) (1982ل ئيران ب ئەگەرێ راوستانا دلی دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن
پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2391
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.
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ژمارە504 :

نوعمان محەمەد مستەفا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612226
ژ داﯾک بووﯾ ) (1945ﯾە .خەلک گوندێ )ئەلکيشک ( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
ل ساال ) (1974ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک ل گوندێ ئەلکيشک گيان خو ژ دەست داﯾەو
دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە :پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1919
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە505 :

نيعمەت حەمە غەرﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080623155960581
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کوردستان
ن
قوتابيانی
ی
ﯾەک تی
ﯾەک ک بووە لە داممەزر نەرانی ر کخراوی ک
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستتان
باش

الکی خو ندکااران
ێ کەس :چاال
جورێ
شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
سياسی
ی
دانی
ێ کەس :زﯾند
جورێ
باژ ر:

ئاکررێ

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

ەتييا نيشتماننيا کوردستان
ئ کە

ژمارە506 :

مەم
محەمەد م
د سادق م
نيھاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21407503412646
 (19ﯾە
ک بووﯾ )965
ژ داﯾک
ەرب ناحيا )ب بو( ﭬە
شيﭭ ( ﯾەسە
خەلک گوندێ )ش
مەت سەبری ن روەی
 (1983-1980دگەل عيسم
داری د شورەشا گوالن دا ککرﯾەلساال )0
بەشد
ەردلوﭬانيا خوودێ مەزن و جەنازێ
خوشيەکا کوژژەک ل ئيران ز وەدچيتەبە
ل ساال ) (1983ب ئەگەرێ نەخ
ﭬەشارتن
ھەر لجھ ناﭬﭬبری ھاتيە ﭬە
وی ھ
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=2405
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان
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نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باکوور

ی:
پارتی

پ .دد .ک.

ژمارە507 :

ی
کەرﯾﯾم سنجاری
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110613213723
سو تان عەبدو ﯾە
دولکەرﯾم و
ناوی تەواوی عەبد
 195شەنگار
ەداﯾکبوون50 :
ساڵ و شو نی لە
زانکﯚی بەغدا1971 -
ی
مياری
پلەی خو ندن :دەررچووی کﯚليژی ﯾاسا و رام
لەسا نی  1971تتاکو  1973لەبەغدا کاری پپار زەری کردوووە
گشتی ھەر م بوووە،
ی
لەسا ی  1993تاککو  1994بەڕ وەبەری ئاسااﯾشی
ی سياسيی پارتی دﯾموکرراتی کوردستتانە و لەسا ی 2001
ئەنداممی مەکتەبی
ە.
وە وەزﯾری ناوخﯚﯾە
می ھەر م ،بوووەتەوە بە وەەزﯾری ناوخﯚ.
م و شەشەم
لە کاببينەی پ نجەم
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەز:

پياووان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

شوورا کوردستتان
باش

ێ کەس :وەزﯾﯾر
جورێ
شمەرگەﯾا د رﯾن
ێ کەس :پ ش
جورێ
باژ ر:

نگال
شنگ
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ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە508 :

ﯾوسف سادق ﯾوسف سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512188
ژ داﯾک بووﯾ ) (1917ﯾە .خەلک گوندێ )ب زنور( ﯾەسەرب ناحيا )ب بو(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1975-1961ێ دگەل ھيزا ئام دﯾ محەمەد تاھر ن روەﯾ ئ .
ل ساال ) (1974ل گوندێ بامەرنى دەمى ب ئەرکى پيشمەرگاﯾەتي رادبو بئەگەرێ نەخوشيەکا گران
ئەمرێ خودێ کرﯾە.پلە :پ.م  /ئامر سرى
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1872
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە509 :

ﯾونس محەمەد ﯾونس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371512179
ژ داﯾک بووﯾ ) (1927ﯾە .خەلک گوندێ )کەمەکا( ﯾەسەرب ناحيا )مانگ شک (ﭬە .بەشدارى د
شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1967-1961ێ دگەل بەتاليونا فارس کورەمارکى سەرب ھ زا دھوک
ﭬە .
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ل ساال ) (1967ل گوندێ کەمەکا ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک دچيتەبەردلوﭬانيا خودێ مەزن .پلە:
پ.م
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=1863
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :پ شمەرگەﯾا د رﯾن
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە510 :

ﯾەحيا مستەفا عەلی زﯾاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317371612223
ژ داﯾک بووﯾ ) (1909ﯾە .خەلک گوندێ )بارزان( ﯾەسەرب ناحيا )بارزان(ﭬە .بەشدارى د شورەشا
بارزان دا کرﯾەل ساال  1945ھەروەسا بەشدارى دکومارا کوردستان ل مھاباد کرﯾەو دگەل بارزاني نەمر
چوﯾەئ کەتيا سوﭬيەت ،بەشدارى د شورەشا ئەﯾلول دا کرﯾەل ساال ) (1974-1961ێ .دگەل بارزاني
نەمر
ل ساال ) (1974ھاتيە شەھيدکرن ب ئەگەرێ نەخوشيەکا کوژەک 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=1916
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد
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تان
شوورا کوردستا
باش

:ھەر م

شمەرگەﯾا د رﯾﯾن
 پ ش:ێ کەس
جورێ
دھﯚﯚک

:باژ ر

 باکوور.ک

:ش وەەزار

. ک. دد.پ

:ی
پارتی

511 :ژمارە

JJawad M
Mella
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241142398
87097
...
Items Prop
perty
Male

Gen
nder:

Kurd

Nattion:

West Kurdistan Cou ntry - Province:
Political activist

People tyype:

Writer

People tyype:

Veteran Pesh
hmerga

People tyype:

512 :ژمارە

Marrgaret Sh
hello
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6231236177
71152
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Marg
garet Shello is the first female pesh
hmerga who
o joined Kurdish
freed
dom struggle in 1960. She
S fought both for thee rights of K
Kurds
Kurds with such a great
g
respecct consider her
h the ،an d Assyrianss. We
symbol of freedom
f
and
d unity of Kurds and Asssyrians. We
e are
delighted to gesture this ve
ery special martried
m
sistter-comrade
e and
resp
pect her fore
ever.
Items Prop
perty
Female
F

Gen
nder:

From Kurdistan

Nattion:

South Kurdistan Cou ntry - Province:
Veteran Pesh
hmerga

People tyype:

Violence
e victim

People tyype:

513 :ژمارە

ر رزازي
ناصر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254299
92573
...
سجل
خصائص السج
خ
رجال

:االجنس

)کردي)ة

:االقومية

ستان
شرق کردس

:ااألقليم

 مطرب: ننوع الشخص
 کاتب: ننوع الشخص
 پيشمرگة ققدامی: ننوع الشخص
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االمدن:

سنندج

االلھجة:

ک .جنوبي

ژمارە514 :

وريا قرداغي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01920085710160
حدة
في االمم المتح
م کوردي ي
قره داغي علم
وريا قر
قيس قره داغي
عة والمنسية وبعيدا عن ووطنه
بعيدا عن مسقط ررأسه مدينة کفري المبدع
جيدة ،ھناک ففي بالد
شمرکة في ثورة أيلول المج
ستان وقد داففع عنه کبيش
کوردس
سيالن سابقا وسريالنکا حااليا
حيط الھادي ،في جزيرة س
ل وسط المح
التاميل
متحدة .
ظمة األمم الم
ألقليمي لمنظ
صب المدير األ
ي يشغل منص
کوردي
منظمة
المھمة في ھذه الم
ة
مراکز
ملحوظ من حييث إشغال الم
ليس للکورد دور مل
سلفا ،عدم وجود ددولة کوردستتان الرسمية حتى
،
مية والسبب معلوم
العالم
سم
ب ،رغم األس
لمثل تلک المناصب
ل
شيحھم
ختيار شخصياات منھا وترش
يتم أخ
ألمم ولم
مي لھذه المننظمة )األمم المتحدة( فأننھا لم تلعب ددورا ألتحاد األ
الوھم
لعبته في أتحاد اللدول
ه
در الذي
صائرھم بالقد
غل األمم ومص
ھتماما لمشاغ
تعر أھ
ومذلة للشعوب واألقليات
ة
من قھر
سرار الخطيرة التي تکتنفھا ھذه الدول م
واألس
ھا ھذه
التي ترتکز عليھ
ألساسية ي
ھي القاعدة األ
في اللعالم ،أي أن السياسة ھ
ھرة ،ولکن
معانيھا الظاھ
تنشط کمنظمة أننسانية في م
ط
ت الذي
ظمة في الوقت
المنظ
مل مع
األمم المتحدة يععني أننا نتعام
م
قدم في
عندماا نرى کورديا في مرکز متق
ھذا
جھة أخرى أن ھ
ة
جھة ومن
من شواذ من ج
ي ال تخلو ن
ة القاعدة التي
نظرية
األمکانيات الذاتية
ت
على
العمل مستندا ع
الص في مل
الکورددي قد سلک طريق األخال
حمد قره
ألستاذ وريا أح
للوصوول?الى ذلک المرکز وھذا ما ينطبق عللى صديقنا األ
راية کوردستان أأينما
لم يخل مکتبه يوما من ة
دولي الذي م
ي الموظف الد
داغي
في ھذا
منى أن نرى ززمال و له ي
خدم وأينما أستقرر ،العلم الکوردي الذي نتم
کوردايتي
أتخذت من نھج الک
ت
الميداان مستقبال .ينتمي وريا االى أسرة گررميانية
عملوا
منذ خروجھم من قره داغ ووأستقرارھم في کفري ع
عنواناا بارزا لھا ،فم
الفترات
ت
ألحزاب الکوردية في
على تنشيط ھذه الحرکة وقد أنتموا الى األ
أحمد قره
د
حوم المربي المعروف
المتعااقبة أبان القررن العشرين ،فوالده المرح
في مدينة کفرري مع
ي يعتبر من الققالئل الذين ووضعوا لبنات االکوردايتي ي
داغي
سلطات المتعاققبة وعيونھا
ن المناضلين متحدين الس
مجمووعة أخرى من
قاطعات
دينة کفري التتي تعتبر مرککزا لمقاطعة وواسعة من مق
سيسھا ،ومد
وجواس
خانقين مرکز
ن
تمتد من کرکوک الى خانقين جنوبا ً
د
ن( التي
ستان )گرميان
کوردس
مئات القرى واألرياف،
خيا مدنا وقصببات کثيرة ومئ
مقاطععة )گرمسير(( ،وتضم تاريخ
کونھم وقودا لللثورات الکورددية وال نخطأ أن قلنا
طعة أمتازوا بک
ن ھذه المقاط
سکان
400

أنھم أول من يضحون وال يستفيدون ال في األول وال في ا خر ،فإن عرجنا من
الموضوع فيلزمنا جولة في الحقائق الملموسة وال نريد أن نشرع بتلک الجولة
في متن ھذا المقال .
ولد وريا في  1952 / 11 / 10في قضا و کفري من أعمال کرکوک ،کان
المربي والده يعمل في السياسة ومن يعمل في ھذا الحقل في العراق
يعني أنه يسکن الريح ،فمتى ما ارادت السلطات الشمولية أن تنفخ في
الريح فتلحق من يريدون الى أقاصي العراق حسب ھوى األمن ومتطلباته !
ودون ارادة المنفوخ فيه بأمر الطغاة .ارادوا أن ال يستمر والد وريا في کفري
فأبعدوه الى کرکوک فأکمل الصبي مدرسته األبتدائية فيھا وعندما وجدوا
الوالد ماضياً في الکوردايتي حتى في کرکوک وکرکوک خاضعة الى سياسة
التعريب فابعدوه أبعادا قسريا تماشيا مع تلک السياسة الى الحلة ليلتحق
األوالد الى الحلة وبعدھا الى بەغداد ،وبەغداد ھي البحر الذي يضم أصل
األنواع من الملل والنحل ،وھکذا تکون بەغداد المحطة األخيرة لألسرة الى
يوم وفاة األب وأعادة رفاته الى مقبرة العائلة في جبل باباشاسوار في کفري
بينما البنات والبنون ومنھم وريا قد أنتشروا في بلدان العالم ھروباً من ب?ش
النظام الذي طال الکثيرين من العراقيين بعد أن أنھوا دراساتھم وخدموا
وابدعوا کل في ميدان عمله ومنھم شقيق وريا األکبر مصطفى أحمد قره
داغي الخبير النفطي والکيميائي المعروف في العراق .
أتفاقية الجزائر المشؤومة أصبحت فاصال بين وريا وطنه فأثنائه کان بيشمرکة
في )ھيز بالک( ،بعدھا ترک کوردستان متوجھا مع عدد کبير من الکورد الى
منافي الدنيا ومھاجرھا حيث أستقر به المقام في أخفض بلد في العالم
)النيدرالند ھولندا( ،لکنه لم يستسلم الى اليأس فبدأ بأکمال دراسته ھناک
فنال عام  1986شھادة الماجستيرفي العمارة والتخطيط المدني في جامعة
دلفت ،غير أنه رغم أنشغاله الدراسي لم ينس واجبه الوطني واألنساني
فنسج شبکة من العالقات المتميزة مع رجال السياسة والصحافة من
الھولنديين واألجانب وھو أول من أسس جمعية للعمال النازحين من
کوردستان ترکيا وأطلق عليھا جمعية العمال الکورد في ھولندا وقد کانت
الجمعية في بداية تأسيسھا  12عضوا فقط غير أنھا مازالت في الخدمة وعدد
أعضائھا تعد با الف .
يتقن األستاذ قره داغي باقة من اللغات ،فالى جانب اللغة الکوردية يتقن
العربية والفارسية والترکية واألنکليزية واأللمانية والھولندية والتايلندية ،وقد
أستفاد من ھذا الخزين اللغوي فعمل وھو مازال يدرس في جامعة دلفت
مترجما ويجب أن ال ننسى أجادته التامة للـەجات الکوردية )السورانية
والکرمانجية واللورية ).
بعد أکماله الدراسة عمل في عدد من المکاتب الھندسية وشارک في
تخطيط مجموعة من البنايات المھمة في أوروبا وعمل أيضا معيدا في الجامعة
فترة ليلتحق بعدھا الى منظمة اليونسکو التابعة لألمم المتحدة فأنتدب
للعمل في أفريقا وتحديدا في دولة جنوب أفريقيا وليسوتو وکان أول عھد له
مع ھذه المنظمة العالمية ،ثم انتدب للعمل في منظمات أخرى تابعة لألمم
المتحدة معنية بمشاريع التنمية في فيتنام وکمبوديا والتايالند والفليبين وفي
401

عام  1999أنتقل الى کوسوفو ليدير مشاريع األنما و في ھذه الدولة ،اثنا و
مکوثه في ھذه الدولة الفتية کان قريبا من الشخصية الفرنسية المشھورة
وزير خارجيتھا اليوم برنارد کوشنر وصاحبه في جوالت مع ممثلي األمم
المتحدة .
بعد کوسوفو أنتقل الى محطة جديدة ،عمل بنفس منصبه مديرا للمشاريع
األنمائية في أفغانستان وقام باألشراف على العديد من المشاريع الخاصة
بأعادة البنية التحتية لھذه الدولة وحتى أثنا و وجود حکومة طالبان على
دست الحکم في أفغانستان .
من أفغانستان ينتقل الى سريالنکا ليدير المشاريع التنموية في المناطق
المتضررة في الحرب فھو الکوردي الوحيد الذي يتقلد منصب مدير من الدرجة
األولى وھو ال يزال الرئيس األقليمي لألمم المتحدة في کوسوفو .
أثنا و خدمته رافق الکثير من الشخصيات العالمية من العاملين في المنظمة
العالمية ،فقد رافق سيرجي دي ميليو مندوب األمم المتحدة في العراق
والذي ذھب ضحية عملية أنفجارية غادرة في بەغداد ،وعمل مع دي مستورا
المندوب الحالي للمنظمة في العراق وکذلک عمل مع األخضر األبراھيمي أثنا
و عمله في افغانستان .
يحلو لزمالئه في العمل أن ينادوه بسفير کوردستان کون العلم الکوردستاني
ظل مالزما مکتبه طوال خدمته في المنظمة العالمية أو أي مکان آخر.
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان
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